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Témák:
I.
2011-ES FELADATTERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELEMZÉSE
Feladatterv 2010-11-re (elfogadva a 2010. évi IV. IBK Találkozón):
1. 2011-ben az V. IBK Találkozó megszervezése
o Felelős: Gelle Péter
2. IBK honlap fejlesztése, több és élőbb tartalommal való feltöltése
o Felelős, Farkas István, Szücs Károly
3. A Filatéliai Kávéház összejöveteleinek folytatása
o Felelős: Csatlósné Mariann
4. A bélyeges karácsonyi ifjúsági ünnepség (2010.12.12.) támogatása (a karácsonyi
ajándékküldő akció helyett most ez lenne)
o Felelős: Vargáné Nagy Zsuzsa
5. Ifjúsági kiállítások, rendezvények támogatása
o Felelős: Miklós László
6. Pályázat kiírása bélyeges webes játék készítésére pénzdíjjal
o Felelős: Pukler Antal
7. Egyezséget kötni árverező házakkal, kereskedőkkel, hogy az IBK tagok
kedvezménnyel vásárolhassanak, cserébe a honlapunkon, fórumunkon
megjelenhetnek a reklámjaik, linkjeik
o Felelős: Csatlósné Mariann
8. Filatéliai
folyóiratok
listájának,
repertóriumának,
tartalmának
webes
feldolgozásában közreműködni, támogatni azt
o Felelős: Csatlósné Mariann
9. Felmérni a pályázati lehetőségeket, hogy honnan, mire, milyen feltételekkel
lehetne pályázati pénzt kapni
o Felelős: Jakab Géza
Sorszám szerint elemezve:
1. V. IBK Találkozó vezetőség által javasolt időpontja: 2011.09.16-18., helyszíne:
Dabas. Érkezés péntek délután, távozás vasárnap ebéd után. Kovács Attila IBK
tag javaslatát elfogadtuk, hogy legyen az V. IBK Találkozó egyben az I. Dabasi
Filatéliai Szabadegyetem. A találkozón IBK taggyűlést és IBK egyesületi
közgyűlést is tartunk majd.
o Felelős: Gelle Péter
2. A honlap fejlesztése, tartalommal való feltöltése terén, sajnos, nem történt
előrelépés, további egyeztetés szükséges, hogy hogyan lehetne eredményeket
elérni ezen a téren.
o Felelős: Farkas István, Szücs Károly
3. Folyamatosan működik a Filatéliai Kávéház, új helyszíne a HAFÉR Kávézó.
o Felelős: Csatlós Árpádné
4. Rendben lezajlott a karácsonyi ünnepség a MABÉOSZ székházban, sikeres, jó
hangulatú rendezvény volt.
o Felelős Vargáné Zsuzsa
5. Minden általunk ismert ifjúsági bélyeges rendezvényen ott vagyunk valamilyen
formában, jobbára szervezők vagyunk, ez rendben megy, Erzsike, Zsuzsa, Miklós

6.

7.

8.

9.

II.

Laci, Mariann és Viki mindent megtesz ezen a téren. A MABÉOSZ székházban ez
évben indított Központi Ifjúsági Kört Viki vezeti Erzsikével. Ifjúsági tagjainkkal
szorosabbra kapcsolatot kellene kiépítenünk, ezen a téren hiányosságok és
elmaradásaink vannak. A jövőben többet kellene tennünk a saját ifjúsági
tagjainkkal való foglalkozás terén.
o Felelős: Miklós László
Egy ifjúsági pályázatot kiírt Pukler Antal IBK tagunk, ez volt a „próba”, de nem volt
sikeres. Mivel az IBK körnek alig van saját pénze, így egyelőre ezen a téren nem
tervezünk további akciókat. Hosszabb távon az IBK egyesület tud esetleg pénzes
pályázatot kiírni.
o Felelős: Pukler Antal
Az árverezőkkel és kereskedőkkel azért nem kezdődött meg az egyeztetés, mert
a MABÉOSZ IBK kör nem önálló jogi személy, így nem tud hivatalos
megállapodást kötni senkivel. Ez a feladat már az IBK egyesületre marad. Először
kidolgozzuk, hogy mit szeretnénk, azután lehet tárgyalni a kereskedőkkel,
árverezőkkel.
o Felelős: Csatlós Árpádné
Az adatok feldolgozása megkezdődött, a további feladatok (feldolgozás folytatása,
feltöltés, kiegészítés) az IBK egyesület keretein belül fog megtörténni.
o Felelős: Csatlós Árpádné
Az IBK kör önállóan nem pályázhat, csak a MABÉOSZ égisze alatt. A pályázati
lehetőségeket az IBK egyesület keretein belül fogjuk megvizsgálni és igénybe
venni.
o Felelős: Csatlós Árpádné (Jakab Géza kilépése miatt ideiglenes felelős)

ÚJ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIDOLGOZÁSA

A vezetőség kidolgoz egy új működési szabályzatot, amelyet előbb vezetőségi szinten
fogadunk el, majd kiküldjük az IBK levelezőlistára véleményezésre. A javasolt új szabályzat
már kidolgozás alatt van. Az V. IBK Találkozón már a levelezőlistáról kapott véleményekkel
együtt frissített szabályzatot kell beterjeszteni elfogadásra.
III.

V. IBK TALÁLKOZÓ ELŐKÉSZÍTŐ FELADATAI
•
•
•
•

Feladatterv kiértékelése, új feladatterv előkészítése
IBK Díj előkészítése (elvégzett feladatok ismertetése, jelöltek bekérése, díj
elkészíttetése, oklevél elkészítése)
Vezetőségi beszámoló és pénzügyi terv elkészítése
Pénzügyi beszámoló elkészítése

