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EMLÉKEZTETÕ

a
Május Elseje Társaság titkárainak 2018. január 30-i kibõvített ülésérõl

Jelen voltak:
Szebeni
András
ügyvezetõ
fõtitkár

Barabás György

Dezsõ Ferencné

Nagy
Richárd

titkárok

Wagner
István
OIB tag (jelölõ
bizottsági megbízott)

Arató
István

FEB elnök

Andrási László
elfoglaltsága miatt elõzetesen telefonon bejelentette távolmaradását.

Szebeni András ügyvezetõ
fõtitkár ismertette elképzeléseit az Országos Gyûlés megtartásához szükséges
megbeszélések idõpontjaira vonatkozóan.

Javaslata szerint a
gyûlést 2018. május 25-én, pénteken (szokás
szerint ½ 10-kor) kellene megtartani. Az országos gyûlésen napirendre tûzendõ
témák a következõk lennének:

fõtitkári beszámoló az éves elvégzett
munkáról

gazdasági beszámoló a 2017. évi terv
teljesítésérõl és a 2018. évi költségvetésrõl

közhasznúsági összefoglaló
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tisztújítás

megemlékezés a Társaság fennállásának 30
éves évfordulójáról

a szakszervezeti egyeztetések eredményei

az országgyûlési választások ránk
vonatkozó következményeinek megbeszélése.

A 30 éves évfordulóra
vonatkozó napirend elõadója dr. Aggod József tiszteletbeli elnök lenne (ezt
telefonon sikerült egyeztetni), a többi napirendé Szebeni András ügyvezetõ
fõtitkár.

Az Országos Gyûlés
programját és elõterjesztéseit egyeztetõ OIB megbeszélést május 8-án délután 16
órakor, a titkársági megbeszéléseket február 20-án, március 27-én és április
17-én kellene megtartani. Utóbbi alkalommal kellene megtárgyalni az országos
választási eredményeket és a május elsején megjelentetni szándékozott
Fáklya-szám anyagát.

A javasolt idõpontokat
és napirendeket a jelen lévõk egyhangúlag elfogadták.

Ezután Szebeni András
elmondta, hogy korábbi kezdeményezéseivel kapcsolatban (szakszervezeti
együttmûködés, részvétel a Marx-év eseményein) még semmiféle visszajelzés nem
érkezett. Megállapodott viszont Rabi Ferenccel (a Bányaipari Dolgozók
Szakszervezete elnökével), hogy február 5-én találkoznak, hátha segíteni tud az
elõrelépésben. Egyben megkérte Arató Istvánt, nézzen utána, nincs-e a Magyar
Munkáspártnak olyan személyi kapcsolata, aki a Trierbe szervezendõ utazás
elõkészítését segíteni tudná.

Szebeni András tájékoztatta
továbbá a jelenlévõket, hogy telefonon jelentkezett Dalmandról egy 45 éves
ember, aki érdeklõdött a Társaság után, akinek levélben elküldött néhány Fáklya
számot és egyéb adatokat, hogy tudjon esetleg közremûködni tevékenységünkben.

Ezt követõen elmondta,
hogy az országos gyûlésen napirendre kerülõ tisztújításon egy titkári pozíció
(dr. Tóth Miklós), két FB-tag és hat
OIB-tag cseréjére lenne szükség. Wagner István ajánlásokat kért a vezetõség
jelen lévõ tagjaitól, akik több lehetséges nevet is megjelöltek.
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