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Az elhangzottak összefoglalója a napirendi pontok alapján:
SZMSZ létrehozása
Szervezeti és Működési Szabályzatra szükség van, az elnök és a titkár tesz majd javaslatot az
elnökség felé.
A Társaság működéséhez kapcsolódó jogi tanácsadásért (SZMSZ, szervezeti forma, az
adminisztratív teendők egyszerűsítése/ésszerűsítése, stb.) ügyvédhez fogunk fordulni,
törekedve a minél költséghatékonyabb megoldás kiválasztására.
A tagfelvételi eljárás egyértelművé tétele, új tagok felvétele (Jónás Zoltán, Tóth Kálmán,
Illés Tamás)
A tagfelvételi eljárást az alapszabállyal összhangban az SZMSZ-ben már úgy kell
szerepeltetni, hogy a felvételt egy erre rendszeresített űrlap kitöltésével kell kérni, melyet a
tagjelölt és az elnök is aláír. A tagfelvételhez a fentieken túl az Elnökség többségének
hozzájárulása szükséges és elégséges, ezentúl nem kell a Közgyűlés jóváhagyása.
A belépési nyilatkozat formanyomtatványát a honlapon is elérhetővé kell tenni.
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyta Jónás Zoltán, Tóth Kálmán és Illés Tamás
felvételét.
Az elnökség határozata értelmében a hallgatói kedvezményes tagdíj most már a
nyugdíjasokra is vonatkozik, így ezentúl nekik is 1000 Ft/év a tagdíj mértéke.
Azok a tagok, akik több mint két éves tagdíjjal tartoznak, „amnesztiát” hirdetünk, ami azt
jelenti, hogy a 2008 év előtti tagdíjaikat elengedjük. A 2008-as és a 2009-es tagdíjat
mindenkinek be kell fizetnie.

A Közgyűlés határozatképessége, a megismételt közgyűlés lehetősége
Az SZMSZ-ben rögzítjük, hogy a megismételt közgyűlés határozatképes a megjelentek
számától függetlenül.
A Társaság jelenlegi honlapjának értékelése, a régi honlappal való egyesítés lehetőségei
A régi honlapra (http://tars.biomech.bme.hu )feltett anyagokat átemeljük az új honlapra
(http://biomechanica.hu )és a régi honlap felszámolásra/felfüggesztésre kerül.
Borbás Lajos felvetése nyomán kölcsönösen egymásra mutató linkeket helyezünk el a
Társaság és a BME Biomechanikai Kutatóközpont honlapján, továbbá egyéb
biomechanikával foglalkozó egységeket is megkeresünk a kölcsönös hivatkozások
elhelyezésével kapcsolatban.
Az emlékeztetők és hírlevelek nyilvánosságra hozatalának kérdése
Az emlékeztetők és hírlevelek a honlapon szabadon elérhetők. Az esetleges bizalmas
információkat csatolmányként küldjük a hírlevelet tartalmazó körlevelekhez.
Tapasztalatok a Biomechanica Hungarica folyóirattal kapcsolatban
Szeretettel várjuk mind a közleményeket, mind a hirdetni szándékozó vállalkozásokat. A
jelen lévő elnökségi tagok ígéretet tettek, hogy a lehetőségekhez képest próbálnak
szponzorokat, illetve cikkeket toborozni a folyóirathoz.
A fejléc és a honlap design értékelése
Az elnökség elfogadta a www.biomechanica.hu oldal design elemeit, valamint jóváhagyta a
Társaság dokumentumain alkalmazandó fejlécet is.
A társasági bélyegző szükségességének értékelése
A Társaság készíttetni fog egy bélyegzőt a vonatkozó szabályok, rendelkezések alapján.
A csekkes befizetés rendszerének szükségessége, adminisztratív lebonyolítása
A tagdíjbefizetések gördülékenyebbé tételére 1000 db sárga készpénzátutalási megbízást
fogunk rendelni a Magyar Postától és postázzuk a hátralékkal rendelkezőknek.
A Társaság esetleges baráti társasággá alakulásának kérdése.
Az elnökség döntése értelmében maradunk a jelenlegi szervezeti formában.
A 4. Magyar Biomechanikai Konferencia
A Társaság elnöke hamarosan személyesen találkozik Illés Tamás professzorral, a
konferencia szervezőjével, és megbeszélik a részleteket a konferenciával kapcsolatban,
melyről hírlevélben fogunk beszámolni.
A legutóbbi közgyűlés óta történtek áttekintése (vezetőváltás, adóbevallás, KSH
adatszolgáltatás, anyagi helyzet)
Az elnökség áttekintette a legutóbbi közgyűlés fontosabb adminisztratív történéseit, illetve a
gazdálkodást. Kifogás nem érkezett a fentiekkel kapcsolatban.
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