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A 2013.08.23-i elnökségi ülés határozatai
Idõpontja: 2013. augusztus 23., péntek 16.00 óra
Helyszín: SMSZ Iroda (1037 Budapest, Bécsi út 314. B. I.2.)

Az ülésen hozott elnökségi határozatok, a vonatkozó napirendi pontok sorrendjében:

1.

Az SMSZ Kiképzõ Oktatói Mûködési Szabályzat elfogadása.

1/2013.08.23.sz. elnökségi határozat

Az Elnökség az SMSZ Kiképzõ Oktatói Mûködési Szabályzatát a jegyzõkönyv mellékletet képezõ szövegezéssel
egyhangúlag elfogadta. A Szabályzat a mai nappal lép hatályba.

2.

Határozathozatal arról, hogy az SMSZ táborokban való oktatásra a Szakmai Alelnök kit jogosult kijelölni, felkérni:

2/2013.08.23.sz. elnökségi határozat

Az SMSZ által szervezett vagy közremûködésével zajló szakmai képzéseken a szakelméleti és gyakorlati képzés
tartására a Szakmai Alelnök elsõdlegesen azt a SMSZ Kiképzõ Oktatót jogosult felkérni, aki vállalja az SMSZ Kiképzõ
Oktatói Mûködési Szabályzatban foglalt kötelezettségek betartását, illetve eseti felkéréssel azt az oktatót, aki az adott
program témájához, képzési céljához megfelelõ magas szakirányú végzettséggel vagy kiemelkedõ tapasztalattal
és gyakorlattal rendelkezik.

3. Határozathozatal a 2013. évi novemberi kiképzõi továbbképzésen (elõ-koordináció) való részvételhez nyújtható
SMSZ-támogatásról és a támogatott személyek körérõl.

3/2013.08.23.sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy dönt, hogy a 2013. november 10-14. közötti kiképzõi továbbképzésre azok az SMSZ Kiképzõ Oktatók és
Kiképzõ Oktató Aspiránsok kapnak meghívást és támogatást, akik kötelezettséget vállalnak az SMSZ Kiképzõ Oktatói
Mûködési Szabályzat betartására, jelentkezésüket határidõben, legkésõbb 2013. szeptember 20-ig az Irodának
leadják továbbá a tagsági díjuk 2014 évre is rendezett. A támogatás mértéke kiképzõk esetében 10.000Ft/fõ,
aspiránsok esetében 5.000 Ft/fõ. A kiképzõi továbbképzésre felkért oktató díját és költségeit az SMSZ fizeti a
jóváhagyott 2013. évi költségvetésben a továbbképzésre rendelt összegbõl.

4.

Táborok idõpontjai, szakmai tartalmuk

4/2013.08.23.sz. elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a táborokkal kapcsolatos szakmai programokat, idõpontokat, és azokat a következõ
SMSZ Hírlevélben közzéteszi a Tagok részére.

5.

Demo stratégia
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Az SMSZ 2013. õszétõl Síoktató Demonstrátorképzõ Programot (SDP) indít. E csapatnak az a célja, hogy a fiatal síoktatók
technikai tudását folyamatosan fejlessze, alkalmassá tegye õket az SMSZ Bemutató Csapatában való demonstrátori
szereplésre. Ugyanakkor fontos szintere legyen a kiképzõvé válásnak, illetve a kiképzõk továbbképzésének,
technikai fejlesztésének is.

Az elsõ tábor 2013. október 23-27. között a hintertuxi 8. Gleccserfesztiválon kerül megrendezésre.

A táborvezetõ személyét felkérés alapján a Szakmai Alelnök jelöli ki 2013. szeptember 30.-ig.

Az SDP további táborai a vezetõvel történõ egyeztetést követõen kerülnek kihirdetésre.

A 2015. évi Interski Kongresszusra szakmai delegációt küld az SMSZ. A delegáció tagjaira késõbb a Szakmai Alelnök az
Utánpótlás Csapat vezetõjével egyeztetve a Kiképzõk és az SDP tagjai közül tesz javaslatot, melyet az Elnökség hagy jóvá.

6.

Egyebek

6.1. Döntés SMSZ igazolvány helyett tagsági kártya külalakjáról
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Az Elnökség az új SMSZ és IVSI kártyák terveit megtekintette, majd azokat jóváhagyta.

6.2. A SMSZ érvényesítõ bélyeg külalakja
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A 2-féle érvényesítõ bélyeg látványterveinek megtekintését követõen az Elnökség a vízjeles forma mellett döntött.

6.4. A tagdíjat nem fizetõk részére tagsági díj amnesztia
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Az Elnökség a több mint 2 éve nem fizetõk részére tagsági díj fizetési amnesztiát ad a tartozóknak. Amennyiben a tag az
alábbi összegeket megfizeti, tagsági viszonyával kapcsolatosan nem indul törlési eljárás:

8.000 Ft (összes múltbeli tartozás helyett megállapított egyszeri összeg) + 8.000 Ft (2014-es tagdíj)

Befizetési határidõ: 2013. szeptember 30.

Az Iroda még augusztusban értesítést küld az érintetteknek.

6.6. Barbócz Márk, rendes tag, inaktívvá válásának kérelme
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Tekintettel arra, hogy az &bdquo;inaktív státuszt&rdquo; az SMSZ Alapszabálya nem teszi lehetõvé, Elnökség a kérést
elutasítja.

6.7. Háray Tamás kilépési kérelme
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Háray Tamás kérelmét az Elnökség elfogadta. E döntésrõl az Iroda tájékoztatja a tagot.

http://www.sioktatas.hu

Powered by Joomla!

Generated: 20 August, 2019, 06:09

