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MEGHÍVÓ
a Jane Goodall Intézet közgyűlésére
Kedves Tagtársunk!
Ezúton szeretettel meghívunk a Jane Goodall Intézet közgyűlésére.
Időpont: 2016. február 24. (szerda) 18:30
Helyszín: V. kerület, Váci utca 16, Fontana Irodaház 4. emelet, MAP iroda (Térkép)
A megvitatásra váró napirendi pontok:
1. Alapszabályzat módosítása a csatolt előterjesztés szerint
Az előterjesztés tartalmazza a jelenleg a bíróságon bejegyzett alapszabályt és a most megvitatni és
megszavazni kívánt alapszabály tervezetet, melyben az előzőhöz képest történt módosításokat dőlt,
vastag betűvel kiemeltük.
A változtatásokat a civil törvény változásai indokolják. A közhasznúsági jogállásért folytatott
harcban több körben nyújtottunk be módosításokat a bíróságra, azonban az eljárás során ezek a
változások végül nem kerültek bejegyezésre. A jelenlegi tervezet minden olyan változtatást
tartalmaz, amire a bíróság a közhasznűsági eljárás során felhívta a figyelmünket, így reméljük, most
már minden tekintetben törvényileg megfelelő és befogadható lesz az elfogadása után.
2. Tisztújítás
A korábbi, 2015-ben történt tisztújítást adminisztratív okok miatt nem sikerült a bíróságon
bejegyeztetni, ezért újfent szükség van ennek lebonyolítására. Az átmeneti időszakban a
jogfolytonosságot biztosította Mészáros Enikő személye, aki alelnökként is önálló képviseleti joggal
rendelkezik.
Jelőltek:
o
Mészáros Enikő elnöknek
o
Bitter Zsuzsanna alelnöknek
o
Kádár András társelnöknek
Mészáros Enikő, Bitter Zsuzsa és Kádár András 2015 novembere óta fenti minőségben látják el az
egyesület körüli teendőket.
Az Intézet jelenlegi elnöke Nagy Szilvia távozik az elnöki posztról és nem jelőlteti magát további
pozicíóra.
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 legkésőbb három nappal erről
értesítsd a jelenlegi elnökséget a vezetoseg@janegoodall.hu e-mail címen. A közgyűlésen a jelőltek
lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, eddigi tevékenységük és terveik bemutatására.
A tisztségviselők megválasztása után az alapszabály vonatkozó pontjának módosítása.
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2015. év eseményeinek rövid összefoglalása
Legfontosabb eseményeink voltak 2015-ben:
A menhely projekt újra élesztése: Rendszeres menhely látogatási kezdeményezésünkkel
önkénteseinknek lehetőséget biztosítunk, hogy részt vehessenek a magyarországi menhelyek
működésében. Adománnyal és emberi munkaerővel segítjük így a menhelyek munkáját.
Elért menhelyek száma 2015-ben: 6
Elért önkéntesek száma 2015-ben: 60 fő
Jane Goodall magyarországi látogatása, két teltházas előadással. Az itt befolyt összegek tették
lehetővé, hogy novembertől alklamazzunke gy részmunkaidős foglalkoztatottat, mely alapvető
szükséglet a további működéshez.
A pálmaolaj mentes kampány beindítása, a weboldal felépítése, együttműködés az állatkerttel,
Manna szappannal.
A Jane Goodall Klub beindítása minden hónap első szerdáján, közösségszervező törekvésként.

4.

2016. év jelentősebb tervezett eseményeinek bemutatása
Terveink:
A korábbi évekhez hasonlóan március-április hónapban önkénteseink részt vesznek a farmosi
békamentésen, mely során gyerekcsoportok vezetésével segítik a Duna-Ipoly Nemzeti Park
munkáját.
Az év során 6 alkalommal tervezzük különböző kutyamenhelyek meglátogatását, mely során kétkezi
munkánkkal segítünk.
Táskafestő iskolai foglalkozásunkat két másik oktató programmal bővítjük. A Főemlős projekt
fogyasztási szokásaink átgondolására szólít fel, a Felelős állattartás projekt pedig háziállatainkkal
szembeni erkölcsi kötelességeinkre.
Folytatjuk a közösségszervező Jane Goodall Klubot havi rendszerességgel.
A pálmaolaj mentes kampány weblapját tovább fejlesztjük, és további közös programokat tervezünk
a Fővárosi Állat- és Növénykerttel.
Megszervezzük Jane Goodall májusi látogatását, mely fő célja a Rügyek és Gyökerek program
kiterjesztése.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy az ismételt közgyűlés időpontja: 2016.02.24 (szerda)
19:00, 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 info@janegoodall.hu e-mail címen.
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, 2016.02.12
Üdvözlettel,
Elnökség

