A Síoktatók Magyarországi Szövetségének weblapja

A 2013.07.30-i elnökségi ülés határozatai

Idõpontja: 2013. július 30., kedd 17.30 óra
Helyszín: SMSZ Iroda (1037 Budapest, Bécsi út 314. B. I.2.)

Az elnökség határozatai a napirendi pontok sorrendjében:

1.

Tájékoztató a Közgyûlés óta eltelt idõszakban elvégzett feladatokról, eseményekrõl

1/2013.07.30.sz. elnökségi határozat

Az Elnökség az elõ-koordináció idõpontjára 2013. november 10. (vasárnap) -november 14. (csütörtök) közötti idõszakot
határozta meg.

2.

Döntés SMSZ igazolvány helyett tagsági kártya használatáról, bélyeg kiadási rendrõl, tagsági kérdések

2/2013.07.30.sz. elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy az SMSZ térjen át a régi kiskönyv helyett kártyaformátumú tagsági
igazolványra. Tagok részére a képzettségi szintjüknek megfelelõ, legmagasabb szinthez tartozó kártya és az ahhoz
tartozó mûködési bélyeg kerül évente kiadásra, amennyiben a tag érvényes koordinációval rendelkezik.

3. Kiképzõi jogviszony, táborvezetési szabályok, kiképzõ oktatók továbbképzésével kapcsolatos döntések

3/2013.07.30.sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta Babos Sándor szakmai alelnök javaslatát, mely szerint a kiképzõ oktatók novemberi
továbbképzésének szakmai vezetésére az SMSZ Tumbász Gergõt kéri fel 3 napra 2013. november 10-13. között.

A kiképzõi továbbképzésen részt vehet az, aki az SMSZ kiképzõ oktatója, aspiráns, elnökségi tag, befizette a következõ
évi (2014) tagdíjat és a továbbképzés részvételi díját valamint vállalja, hogy a táborban az SMSZ egyenruhát viseli.

Az Elnökség úgy dönt, hogy az SMSZ a költségvetés továbbképzési kerete terhére a kiképzõ oktatóknak és a táborban
részt vevõ elnökségi tagoknak 10.000 Ft/fõ, míg az aspiránsoknak 5.000 Ft/fõ támogatást nyújt. Az anyagi támogatás
feltétele: a táborba történõ pontos megérkezés, a tábornyitástól táborzárásig történõ aktív részvétel, az egyenruha
viselete és a szakmai alelnök által meghatározott vagy vele egyeztetett témájú szakmai anyag leadása december
15-ig.

Az Elnökség felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy a kidolgozásra kerülõ szakmai anyagok témáit adja meg.

A kiképzõ oktatók novemberi továbbképzésén aspiránsi felvételi vizsga nem lesz. A rendszerben már bent lévõ
aspiránsok részére a vizsga november 14-én, csütörtökön lesz megtartva. A nem vizsgáztató kiképzõ oktatók ezen a napon
13 óráig konzultatív egyeztetést folytatnak a pályán, 16 órától pedig közremûködnek a koordinációra érkezõ tagtársak
regisztrációjában illetve a táborindítással kapcsolatos feladatok elvégzésében.
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4/2013.07.30.sz. elnökségi határozat

Az Elnökség 2013. szeptember 22-én, vasárnap 16 órakor szervezi meg a szakmai évadnyitót.

5/2013.07.30.sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy az SMSZ Iroda mûködési költségei közül a T-Home, az ELMÛ és a Fõgáz számla összegét
havi 20.000 Ft összegig átvállalja.

http://www.sioktatas.hu

Powered by Joomla!

Generated: 20 August, 2019, 06:08

