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Az ülésen az elnökség a következő kérdésekkel foglalkozott:
1. Az elnökségi tisztségviselők megbízatása 2010. december 31én lejár, ezért a tisztségek
betöltéséről a novemberre tervezett közgyűlésen gondoskodni kell. Az elnökség a jelenlegi
tisztségviselőket javasolja a 20112012es időszakra is, ha a tagság többsége ezt láthatóan
támogatja. A jelölőbizottság elnöke Prof. Krómer István.
2. Szeptember 24én kerül megrendezésre az “Épületenergetikai workshop”, amelyhez a szervezők
az IEEE HS technikai támogatását kérték.
3. Cselkó Richárd és Németh Bálint írásos beszámolót készített, és szóban rövid összefoglalót
adott az elnökségnek a 2010es IEEE Student Branch Meetingről, ahol sikerült értékes
személyes és szakmai kapcsolatokat kialakítaniuk az IEEE számos vezető tisztségviselőjével.
Meglátásuk szerint a Student Branch chaptereket a jövőben erőteljesen kell fejleszteni szakmai
oldalról is.
4. Az IEEE a szervezet megalapításának tiszteletére a jövőben október 78án ún. “IEEE napot”
rendez, és kéri a regionális és nemzeti szervezeteket, hogy szakmai rendezvények szervezésével
kapcsolódjanak be a megemlékezésbe. Az értesítés kissé későn jött, ezért az IEEE HS a
megadott napokra idén már nem tud rendezvényt szervezni, de az október 1213i napok
valamelyikére igen. Az esemény házigazdája várhatóan a győri Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kara lesz.
5. A következő közgyűlés tervezett időpontja november 2. 15:00. Határozatképtelenség esetén az
Alapszabály értelmében 15:30kor lesz a megismételt közgyűlés. 15:00 és 15:30 között a
chaptervezetők tartsanak rövid beszámolót az elmúlt évi tevékenységről.
6. Egyebek: A következő évtől Magyarországon is lehetőség lesz a jóval olcsóbb “electronic
memberhsip” választására (kb. 5060 USD), erre a lehetőségre fel kell hívni a tagok figyelmét.
Sajnos a számlaadási lehetőség még nem tisztázott ezzel a tagsági típussal kapcsolatban, mivel
itt nincs semmilyen papíralapú ügyintézés. Az IEEE Region 8 találkozó október 810. között
lesz Prágában, ehhez a chaptervezetőktől be kell kérni a rövid beszámolókat. Az IEEE (és
szervezetei) történetének dokumentálására Történeti Bizottság alakult, a HS részéről Krómer

István elfogadta a felkérést, hogy ennek munkájában részt vegyen, és a magyar vonatkozású
anyagok összeállítását koordinálja.
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