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 a   Sünbarát   Alapítvány   2022.05.16.   napján   tartott   üléséről 

 Kuratóriumi   ülés   helye:  Online. 

 Kuratóriumi   ülés   ideje:  2022.05.16. 

 Jelen   vannak: 

 a   Kuratórium   tagjai: 

 -   Pethe   Gyöngyi,   a   Kuratórium   elnöke, 

 -   Török   Ildikó,   a   Kuratórium   tagja, 

 -   Dr   Schütz   Éva,   a   Kuratórium   tagja, 

 -   Guest   Andrea,   az   Alapítvány   alapítója. 

 Alapitvanyi   tagok: 

 -   Szikiné   Haári   Magdolna,   Alapítványi   tag   (Könyvelő) 

 -   Kiss   Dóra,   Alapítványi   önkéntes   (Social   Media   Manager) 

 A   Kuratórium   Elnöke   (továbbiakban   KE),   Pethe   Gyöngyi   köszönti   a   megjelenteket,   megnyitja   a   Közgyűlést.   A   KE 

 javasolja   a   Kuratóriumnak,   hogy   az   ülés   levez  ető  elnökévé  válassza   meg   Guest   Andreát,   jegyzőkönyvvezetőnek 

 Pethe   Gyöngyit,   a   jegyzőkönyv   hitelesítőjének   pedig   Dr   Schütz   Évát.   Tekintettel   arra,   hogy   ellenvetés   vagy 

 egyéb   javaslat   nem   hangzott   el,   a   Kuratórium   egyhangúlag   egyetért   a   javaslatokkal. 

 A   Kuratórium   az   ülés   napirendjét   egyhangúlag   az   alábbiak   szerint   állapítja   meg: 

 1.,   2021-es   évi   beszámoló 

 2.,   Közhasznúság   kérdése 

 3.,   2021-es   sün   statisztika 

 4.,  Facebook   oldal 

 1.  napirendi   pont: 

 Szikiné   Haári   Magdolna   ismerteti   a   2021-es   évi   beszámolóját,   kiemelve   a   főbb   adatokat,   és   részletezve 

 Alapítvány   előző   évi   tevékenységét.   Az   Alapítvány   2021.   évi   beszámolója   egyhangúlag   elfogadásra   került. 

 Pethe   Gyöngyi   kéri,   hogy   a   beszámolók   a   honlapra   is   kerüljenek   ki. 



 2.  napirendi   pont: 

 Pethe   Gyöngyi   tájékoztatta   a   jelenlévőket,   hogy  az   Alapítvány  elinditotta   a   bíróság   felé   a   kervenyt. 

 Hiánypótlási   felhívást   kaptunk   a   bíróságtól,   amiben   kérte,   hogy   egészítsük   ki   az   alapító   okiratot.   Ennek 

 pótlása   megtörtént.   Emellett   Dr.   Dietz   Henrietta   ügyvéd   segítségével   a   korábban   kilépett   tagok   is 

 rendezésre   kerülnek   a   cégbírósági   adatbázisban. 

 3.  napirendi   pont: 

 Pethe   Gyöngyi   Ismertette   a   jelenlévőkkel   a   2021-es   adatokat.   2021-s   évben   340   sün   került   az 

 Alapítvány   gondozásába,   ebből   208   repatriálásra   (elengedésre)   került,   94   meghalt,   38   télre 

 gondozásunkban   maradt.   A   Murmuczok   Állatorvosi   Centrum   rendszeresen   kéri   fel   az   Alapítványt 

 oktató   előadás   tartására.   A   „sunbarat.hu”   honlapunkon   napi   szinten   adunk   segítséget   és   tanácsot   a 

 hozzánk   fordulóknak.   A   pandémia   miatt   az   egyéb   rendezvények,   óvodai,   iskolai   rendezvények 

 elmaradtak. 

 4.  napirendi   pont: 

 Pethe   Gyöngyi   jelzi,   hogy   csúcs   szezonban   újfent   nem   győzzük   a  facebook   oldal   karbantartásá  t, 

 üzenetek   megválaszolását.   A   probléma   oka   továbbra   is   az,   hogy  az   Alapítvány   tagjai   a   mentő   munkát 

 8-10   órás   hivatali   munka   mellett   intézi  .   Szükséges  önkéntesek   toborzása  ,   betanítása-   sok   önkéntes 

 nem   hajlandó   fizikai   munkavégzésre   (ketrec   takarítás,   stb)   éppen   ezért   szükség   van   egy   erős 

 előszűrésre. 

 A   tagok   megállapítják,   hogy   további   kérdés   megtárgyalását   senki   nem   kívánja,   így   a   levezető   elnök   a 

 Kuratórium   ülését   berekeszti. 


