JEGYZŐKÖNYV
a Sünbarát Alapítvány 2016.08.26. napján tartott üléséről
Kuratóriumi ülés helye: 1037 Budapest, Jablonka út 88.
Kuratóriumi ülés ideje: 2016.08.26.
Jelen vannak:
a Kuratórium tagjai:
‐ Guest Andrea, az Alapitvány alapítója
‐ Pethe Gyöngyi, a Kuratórium elnöke
‐ Durst Dezső, a Kuratórium tagja
‐ Kovács Kriszĕán, a Kuratórium tagja
‐ Dr Liptovszky Mátyás., a Kuratórium tagja
akik jelenlétüket a jegyzőkönyv mellékletét képező Jelenléĕ íven aláírásukkal igazolják.
A Pethe Gyöngyi köszönĕ a megjelenteket és megállapítja, hogy a Kuratórium minden tagja jelen van.
Tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy a Kuratórium ülése határozatképes és megtartható.
Pethe Gyöngyi javasolja a Kuratóriumnak, hogy az ülés levezető elnökévé válassza meg Guest Andreát,
jegyzőkönyvvezetőnek Pethe Gyöngyit, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kovács Kriszĕánt. Tekinteĥel
arra, hogy ellenvetés vagy egyéb javaslat nem hangzoĥ el, a Kuratórium egyhangúlag egyetért a
javaslatokkal.
Az Alapítvány Alapítója köszönĕ a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést, majd javaslatot tesz a
Kuratórium ülésének napirendjeire (ld. lentebb), majd felkéri a tagokat szavazásra és majd kihirdeĕ a
szavazás eredményét:
igen:
5
nem:
0
tartózkodik:
0
és megállapítja, hogy a Kuratórium egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
1/2016. sz. Kuratóriumi határozat
A Kuratórium az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
1., Székhelyváltozás
2., Kiadványok, kisfüzetek
3., Honlap változások

1. napirendi pont:
Guest Andrea tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jelenlegi székhelyül szolgáló ingatlan eladás alaĥ van, így
a székhelyet szükséges lesz megváltoztatni.
Ezt követően Guest Andrea felkéri a tagokat szavazásra a székhely módosításának elfogadásáról, majd
kihirdeĕ a szavazás eredményét:
igen:
5
nem:
0
tartózkodik:
0
és megállapítja, hogy a Kuratórium egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
A székhely módosításának javaslatát támogatják.
Ezt követően Guest Andrea felkéri a tagokat szavazásra a székhely címének elfogadásáról, majd kihirdeĕ a
szavazás eredményét:
igen:
5
nem:
0
tartózkodik:
0
és megállapítja, hogy a Kuratórium egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
A székhely új címének elfogadják, az új cím: Budapest, 1141 Szuglói körvasút sor 105.
2. napirendi pont:
Figyelembe véve az alapítvány célját, szórólapokat, kisfüzeteket és orvosi írásokat kezdeĥ publikálni,
melyeket ingyenesen elérhetővé teĥ honlapján. Ezen kiadványokat különböző állatorvosi rendelőkben,
menhelyeknél elhelyezi, rendezvényekre, előadásokra magával viszi.
3. napirendi pont:
A honlap korszerűsítése, egyszerüsítése és átrajzolása folyamatban van. Cél az átláthatóság és könnyebb
tájékoztatás elérése.
A tagok megállapítják, hogy az elhangzoĥakat az ügyvedi iroda felé továbbítják, további kérdés
megtárgyalását senki nem kívánja, így a levezető elnök a Kuratórium ülését berekeszĕ.
Jegyzőkönyv lezárva 18:45 órakor.

K.m.f
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jegyzőkönyv hitelesítő

_______________________________
jegyzőkönyvvezető

