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Az Elnökség elsı napirendi pontként meghallgatta dr. Csernátony Zoltán elnök
elıterjesztését a Biomechanica Hungarica kiadásának jelenlegi helyzetérıl. Az elsı szám
anyaga teljesen, a másodiké részben elkészült. Mecenatúra pályázaton sikerült támogatást
szerezni a lap egyes számainak nyomdai publikálásához, így az elsı szám is nyomtatott
változatban kerül kiadásra (a III. Magyar Biomechanikai Konferencia résztvevıi az egyéb
anyagokkal együtt a folyóiratból is kapnak egy példányt).
A nyomdai változat ára és az ebbıl befolyó összeg felhasználásának módja további
konzultációt igényel, részben a Mecenatúra pályázathoz kapcsolódó kötelezettségeket,
részben pedig az eladási ár beszedésének és kezelésének feltételrendszerét kell tisztázni. Az
elnök úr megoldhatónak látja, hogy a debreceni Klinika számláján, egy erre a célra
elkülönített kereten győljön ez a pénz, hogy magának a Társaságnak az adómentessége
továbbra is biztosítható legyen.
Második témaként a Társaság logóját mutatta be Csernátony elnök úr. A logót Manó Sándor
készítette, a Biomechanika Hungarica borítóján jelképként már szerepelni fog. Az Elnökség
felkérte dr. Borbás Lajost, hogy az elektronikus honlapra illetve a III. Magyar Biomechanikai
Konferencia kiadványaira is helyezze el a Társaság szimbólumát.
Harmadik napirendi pontként a Biofizikai Társaság javaslatát vitatta meg az Elnökség.
Egyhangú döntésként úgy határoztak, hogy köszönettel, de visszautasítják a fizikusok
javaslatát, amely a Biomechanikai Társaságnak a Biofizikai Társaságon belüli szekcióként
való mőködtetését indítványozta, mivel az önálló mőködésnek a jövıben is lényegesen több
elınye van.
Negyedik témaként áttekintették a III. Magyar Biomechanikai Konferencián megrendezésre
kerülı Közgyőlés fontosabb témáit. Az elnöki beszámolóhoz a titkár készít elızetes anyagot.
Az Elnökség javasolni fogja a Szervezeti és Mőködési Szabályzat Elnökségre vonatkozó
részének módosítását: a jövıben ne két, hanem négy évre szóljon a vezetés mandátuma. Az
Elnökség felkérésére dr. Csernátony Zoltán vállalja a következı évekre is az elnöki teendık
ellátását. Dr. Bojtár Imre titkár jelezte, hogy a Közgyőlésen benyújtja lemondását, és javasolta
Manó Sándort titkárnak. Mindkét javaslat a Közgyőlés elé kerül megvitatásra.
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