www.majuselsejetarsasag.hu

Emlékeztetõ a 2018. április 17-i titkársági ülésrõl
Hozzáadta: Szebeni András ügyvezetõ fõtitkár
2018. May 02. Wednesday 09:27

EMLÉKEZTETÕ

a Május Elseje Társaság
titkárainak 2018. április 17-i kibõvített ülésérõl

Jelen
voltak: Szebeni András
fõtitkár

ügyvezetõ

Barabás György

Dezsõ Ferencné

titkárok

Wagner István

OIB tag (jelölõ bizottsági megbízott)

Arató István

FEB elnök

dr. Szabó József

László Zoltán meghívottak

Andrási
László és dr. Aggod József elfoglaltsága miatt elõzetesen telefonon
bejelentette távolmaradását.

Szebeni
András ügyvezetõ fõtitkár bevezetésül emlékeztetett arra, hogy a március 27-én
megbeszéltek szerint az országos gyûléseket (a 29. rendes éves és a 30.
rendkívüli) május 26-án, szombaton rendezik
meg, ezek az idõpontok a május elsejére megjelenõ Fáklyában kihirdetésre kerülnek. Ezután megkezdték a
meghívóban rögzített témák tárgyalását.

Szebeni
András elsõként a tisztújítási kérdések
tisztázását javasolta, amit a jelen lévõk megszavaztak. Így Wagner István
számolt be elõzetes tárgyalásairól, mely szerint nem minden cserélendõ OIB és
FB-tag pótlására talált megfelelõ személyt.

Hosszabb
egyeztetés után ügyvezetõ fõtitkár azt javasolta, hogy &ndash; miután 2018-ban az
adott politikai körülmények között Alapszabályt módosítani nem célszerû &ndash; az
idõsebb tagok törlésére ne tegyünk javaslatot. Maradna OIB tag Bedõ János,
Benkocs István, Pöttendi János, Szabó Dániel és Wagner István. További tagok
lennének az elõkészítõi ajánlás szerint dr. Tóth Miklós, akit a titkárok között
László Zoltán váltana, valamint Semegi Richárd, dr. Szabó József és Szögi
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József. A Felügyelõ Bizottság összetétele nem változna. A 29. országos gyûlésre
csak az utóbbi öt nevet kell elõterjeszteni. Ezzel a kibõvített titkársági megbeszélés résztvevõi
egyetértettek.

Ezután
Szebeni András ismertette és közreadta az új Fáklya számhoz összegyûjtött írásokat (dr. Aggod József a 30. évfordulóról
és dr. Harsányi Ivánról, Szabó Dániel Hódmezõvásárhelyrõl, dr. Farkas Péter
Marx aktualitásáról készített cikket), továbbá saját fogalmazványait a vidék
tájékoztatásáról és az &bdquo;Európa megszállására&rdquo; alakuló tervekrõl. n Wagner István
is ígért egy gondolatsort a migráció taktikai hátterérõl. Az elõkészületek
megfelelõnek tûnnek. A bemutatott anyagokat a titkárság (úgy is, mint
szerkesztõség) jónak tartotta. Az
újságot &ndash; egyben, mint országos gyûlési meghívót &ndash; szeretnénk terjeszteni május elsején a
szakszervezetek, társ civil
szervezetek és baloldali pártok felé is.

Ezt
követõen Szebeni András bemutatta az OIB-vel megtárgyalandó éves tevékenységi és gazdasági beszámolók
anyagait, melyeket a 29. országos gyûlés elé kell terjeszteni. Ezekrõl
részletes vita nem volt. Az ügyvezetõ fõtitkár jelezte továbbá, hogy egyes
szakszervezeteknek már sikerült a kapcsolatépítõ e-mail-t elküldeni.

A
30. (jubileumi) országos gyûlés meghívottainak körére nem sikerült javaslatokat
összegyûjteni &ndash; ki-ki ismerõsei körében terjessze elképzeléseit.
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