KB ülés jegyzőkönyv – 2017.09.04.
Jelen voltak: Fedor Zsombor (Zsombi), Mátrai Attila (Shad), Bagó László (Maugli), Parragh
Viktor (Wico), Szabó Bence (Bence), Szodrfidt Gergely (Szo tyi), Schmidt Zoltán (Zéé), Kozaróczy
Zsolt (Koza), Marosi Gergely (Gergő), Nagy Dániel (Dani), Megyeri Csaba (Csabi), György
Tímea (Timi), Bán Dániel (BánD), Pápay Levente (Levi), Czárth Csanád (Csanád), Kiss Dávid
(Dave)
SCH Nyíltnap
A nyári nyíltnap sikerét tekintve át lett beszélve az ülés során, hogy milyen hatékonysággal sikerült
megrendezni. Az elsőéves nevelőtanárokkal átbeszélték, hogy milyen koncepcióban kéne újragondolni a
nyíltnapot, a rendezvény meghirdetését és a rendező gárda összegyűjtését.

Szakkollégium Elnök váltás
A Simonyi Károly Szakkollégium új elnöke Kiss Dávid, aki nagy tervekkel és elképzelésekkel indul neki a
posztjának. Korábbi tapasztalatai nagy segítségére lesznek a poszt során. Tervei közt szerepel az SVK-val
való együttműködés biztos alapokra helyezése, a szakollégiumon belül szakdolgozatok elismertetése
egyetemi karokkal.

F19:
A helyiség terveinek kialakítása már sikeresen megtörtént. 3 szobára szeretnék felosztani, egy tárgyaló, egy
klubszoba és az F19 irodája kapna helyet a felújított beugróban. A kivitelezésről még folynak a tárgyalások.

Beszámolók
Zsombi: A ház körüli gazdasági témákkal foglalkozott, az internetről folyó tárgyalások mellett. A HK-KB dealnek a megalkotás kezdetét vette, illetve az Alapszabállyal és a KGY kiírásával foglalkozott.
Wico: Gazdasági év zárása mellett, a GTB és a nyári táborok lebonyolítását követte végig gazdasági
szemmel, valamint KPR bírálást is végzett. A tartalékolási elképzelésekről tárgyalásokat folytat, amiről a
KGY-n esik majd szó. A QPA gazdasági szempontjairól folnyak a megbeszélések.
Maugli: A GB szervezésének felügyelete és az F19 látványtervéneik elkészítése mellett a nyári táborokkal,
Iván-nappal foglalkozott. Ezek mellett a Five-0 vállalása volt a nyáron a leltározás a házban.
Shad: A beléptető projekttel foglalkozott, hibakezelések miatt. A VIR újraírásának felügyelete hozzá
tartozik, valamint az Impulzus cikk a gólyáknak is nyáron az ő feladatai közé tartoztak a nyíltnap
leszervezésének segítése mellett.
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Szotyi: A nyár folyamán a klímákkal foglalkozott, azok beszerelését intézte és felügyelte, valamint az F19
projektben is reszt vesz. A kollégium idei Vízi VB szállásnyújtás esetét kezelte, a vízvezeték felújításokat
felügyelte.
Bence: Jeti és KPR bírálás lebonyolítása történt meg. Mindenhol igyekszik alap szabályzatot bevezetni és
kialakítani, ami majd megkönnyíti és egységesíti a bírálás folyamatait.

