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MEGHÍVÓ
a Jane Goodall Intézet közgyűlésére
Kedves Tagtársunk!
Ezúton szeretettel meghívunk a Jane Goodall Intézet közgyűlésére.
Időpont: 2015.08.13 (csütörtök) 18:00
Helyszín: V. kerület, Váci utca 16, Fontana Irodaház 4. emelet, MAP iroda (Térkép)
A megvitatásra váró napirendi pontok:
1. A napirend véglegesítése, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása és a szavazatszámlálók
megválasztása
2. 2014-es éves beszámoló bemutatása, és beterjesztése elfogadásra
A részletes beszámoló a közgyűlés előtt honlapunkon megtekinthető:
http://www.janegoodall.hu/files/Beszamolo_2014.pdf
3. Tisztújítás
Az Intézet jelenlegi elnöke Nagy Szilvia, 2015. augusztus 31-i hatállyal távozik az elnöki posztról és
nem jelőlteti magát további pozicíóra.
Nagy Szilvia, elnök búcsúlevele:
Kedves Tagok, Önkéntesek!
Immár három éve töltöm be a Jane Goodall Intézet elnöki tisztségviselői pozícióját. Az alatt a három
év alatt sok közös sikert és különleges élményeket éltem meg az Intézet csapatával, amelyekért a mai
napig hálás vagyok. Az életem azonban új irányt vett, új területekre tévedtem és új építkezésekbe
kezdek bele, ezért szomorúan, de úgy döntöttem, megválok pozíciómtól és a rám bízott feladatokat
továbbadom.
Köszönöm a rengeteg bizalmat és inspirációt, amit Tőletek kaptam, remélem, hogy legalább egy
részét megszolgáltam az együtt töltött idő alatt.
Lemondásom hivatalos időpontjaként 2015. augusztus 31-ét jelölöm meg. Kérem a Tisztelt
Közgyűlést, hogy lemondásomat fogadja el, és tegye meg a szükséges lépéseket a működés
folytonosságának biztosítása érdekében.
Sok sikert kívánok az utódomnak és a csapatnak, akik folytatják ezt a különleges munkát és
remélem, számukra is legalább annyi felejthetetlen élményt nyújt majd, mint számomra.
Nagy Szilvia
elnök
Nagy Szilvia a következőket jelöli a fő tisztségviselői pozíciókra:
o
Mészáros Enikőt elnöknek – Enikő jelenleg az Egyesület alelnöke, öt éve vezető
önkéntese az egyesületnek. Több program koordinátora.
o
Bitter Zsuzsannát alelnöknek - Bitter Zsuzsa jelenleg az egyesület társelnöke. A
kezdetektől tagja a JGI csapatának, a békamentés program társkoordinátora, a menhely
projekt újraélesztője, elkötelezett az Intézet és céljai iránt.
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Kérünk, megjelenésetek előtt tanulmányozzátok az alapszabály tisztszégviselők megválasztására vonatkozó
paragrafusait.
Az elnökség tagjait – az egyesület tagjai közül – a közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel nyílt
szavazással. (de bármely tag indítványára a titkos szavazás kérdésében dönt előzetesen a közgyűlés)- 3 évre.
Az egyesület tagjai választanak és választhatóak. Amennyiben jelőlni szeretnél tagot a tisztségviselői
pozícióra, kérjük, hogy a közgyűlés előtt erről értesítsd a jelenlegi elnökséget a vezetoseg@janegoodall.hu email címen. A közgyűlésen a jelőltek lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, eddigi tevékenységük és terveik
bemutatására.
A tisztségviselők megválasztása után az alapszabály vonatkozó pontjának módosítása.
4.

2015-ös költségvetési és programterv
Az év legjelentősebb eseménye Jane Goodall látogatása volt. A befolyt összegek felhasználására az
egyesület elnöksége az alábbiak szerint tesz javaslatot:
o
Tagi kölcsönök visszafizetése
o
1 db laptop vásárlása
o
www.janegoodall.hu honlap platformjának frissítése (a jelenlegi platform elavultá vált,
az informatikai szolgáltató szerint rövid időn belül szükséges a felújítás)
o
A működés folytonosságának biztosítása érdekében az ügyviteli feladatok ellátásának
kiszervezése, esetleg alkalmazott foglalkoztatása

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy az ismételt közgyűlés időpontja: 2015.08.13 (csütörtök)
18.30, helyszíne változatlan (V. kerület, Váci utca 16, Fontana Irodaház 4. emelet, MAP iroda), mely ismételt
Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
Kérjük, hogy részvételi szándékodat jelezd felénk az alábbi linken: http://doodle.com/xihkuu9r83ht2ed2
A közgyűlés nyilvános, tagjaink mellett önkénteseinket is örömmel látjuk az eseményen. Felhívjuk
figyelmedet, hogy a közgyűlésen szavazati joggal csak az érvényes tagsággal bíró tagok rendelkeznek.
Tagságod érvényességéről érdeklődhetsz a zsbitter@janegoodall.hu e-mail címen.
Telefonos segítség: +36-20-2559537
Mindenkit szeretettel várunk!
Budapest, 2015.08.03
Üdvözlettel,

Elnökség

