Jegyzőkönyv
a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet
Igazgatósági üléséről
Időpontja: 2010.09.28.
Helye: Perkovátz – Ház Daruka Terem
Jelen vannak:
Perkovátz Tamás IT elnöke
Pirger Károly IT tagj
Birtalan Örkény
Perkovátz Tamás az Igazgatóság elnöke köszönti a megjelenteket, és szóban
előterjeszti a tervezett napirendi pontokat:
Tervezett napirendi pontok:
1./ Új tagok felvétele a Szövetkezetbe
2./ A Kékfrank utalvány eddigi használatának tapasztalatai
3./ 1 éves a Szövetkezet - megemlékezés
Az Igazgatóság a javasolt napirendi pontokat elfogadta.
Megtárgyalt napirendek:
1./ Új tagok felvétele a Szövetkezetbe
Az új tagok felvételéről szóló előterjesztést az Igazgatóság elfogadta és arról az
alábbi 8/2010 . számú határozatot hozta:
„ A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt felelősségű Európai Szövetkezet 2010.
szeptember 28-i hatállyal tagjai sorába felvette az alábbi jelentkezőket:
Módos Ernő e.v.
Nagy Péter Imre e.v.
Neuró Rehabilitáció Kft
RÁBAKÖZ VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
Balfianka Kft
Lővér Taxi Szövetkezet
Nagy Péter Imre
A határozat 2010. szeptember 28 – tól érvényes.”

Az Igazgatóság a határozattal egyidejűleg az alábbiakat rendeli el:
- a felvett új tagok kiértesítése a felvételről
- az új tagok nyilvántartásba vétele
- az új tagok szerepeltetése a honlapon
- az új tagok részére ki kell adni a tagságukat és befizetéseiket igazoló
„Részjegy” – et.
Határidő:
Felelős:

2010. szeptember 30.
Perkovátz Tamás
Pirger Károly

2./ A Kékfrank utalvány eddigi használatának tapasztalatai
Az Igazgatóság szabad diskurzussal megtárgyalta a Kékfrank használatának
tapasztalatait, gyakorlati észrevételeket és az alábbi intézkedést hozta:
2.1. Az Igazgatóság a Kékfrank egységes kezelése érdekében ismételten
tájékoztatja, ill. felhívja az érintett tagjaink figyelmét az utalvány használata
során szükséges eljárási rendre, ami elsősorban az elfogadásnál felajánlott
kedvezmény és a nagyobb címletű visszaadásra vonatkozik
Határidő:
Felelős:

2010. október 31.
Perkovátz Tamás
Pirger Károly

2.2. Az Igazgatóság megítélése szerint a Kékfrank ismertségének terjedése
megfelelő, a téma jó média és „szabad száj” hangot talált, az emberek nagy
része hallott róla, ugyanakkor a forgalomban lévő Kékfrank mennyiségének
további növelése szükséges, ezért ehhez közös gondolkodásra hívjuk a
vállalkozó tagjainkat.
Határidő:
Felelős:

2010. október 15.
Perkovátz Tamás
Pirger Károly

Sopron, 2010. szeptember 28.
Pirger Károly

