Emlékeztető
a Pulszky Társaság – MME elnökségi üléséről
2016. június 15. 13.30 óra
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum
Jelen vannak: Deme Péter, E. Csorba Csilla, Népessy Noémi, Havasi Bálint, Vásárhelyi
Tamás, Füköh Levente, Matskási István
Kimentette magát: Cseri Miklós, Zomborka Márta
Határozatok:
1. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a beérkezett jelentkezéseket az alábbi felosztásban
(nevek a csatolt melléklet szerint): diákok, egyetemi hallgató tagság 2 fő; rendes tagság
10 fő; pártoló tag 3 fő (melléklet szerint).
2. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a tiszteletbeli tagokra vonatkozó alábbi javaslatot:
Azokat a kollégákat, akik 1990. október 3-án aláírták a Pulszky Károly Társaság
megalakítását kinyilvánító Szándéknyilatkozatot, az Alapszabály 16. pontja
értelmében és alapján a Társaság tiszteletbeli tagjának nyilvánítjuk. Ebben a
minőségükben az Alapszabály 20. pontjának megfelelően mentesülnek a
tagdíjfizetés alól. Jogállásuk egyébként azonos a rendes tagokéval.
Az elnök erről levélben tájékoztatja az érintetteket, a tiszteleti tagság pedig annak
elfogadása alapján válik aktívvá.
Tájékoztatás
1. Az elnök tájékoztatta a testületet arról, hogy a NEMO 2016. évi rendes konferenciája
november 10-12-én lesz Karlsruhéban, Javaslatát, amely szerint a főtitkár
mindenképpen, megfelelő forrás esetén még egy fő képviselje a táraságot, az elnökség
elfogadta.
2. Az elnökség egyetértett az elnök javaslatával, hogy a Társaság új ügyrendjének
tervezetét, valamint a Google nonprofit szervezeteknek szóló ajánlatának igénybe
vételére szóló javaslatot szeptemberi ülésén tárgyalja. Ugyancsak ekkor tárgyalja az
éves konferenciára vonatkozó javaslatot.
3. A testület tudomásul vette, hogy az NKA szakmai kollégiuma 3,625 millió forintos
támogatást ítélt meg a magyarmuzeumok.hu működtetésére; a Társaság 1,5 millió
forint támogatási igényt nyújtott be a miniszteri keretre a lap technikai megújítása
érdekében. Az EMMI kulturális államtitkársága 608 ezer forint működési támogatást
nyújt 2016-ban.
4. Az elnök tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy „Az év kiállítása 2016” pályázatra már
regisztrálnak intézmények.
A következő, szeptemberi elnökségi ülés időpontjáról később történik egyeztetés.
Az ülés vége: 14.30 óra.
Budapest, 2016. június 15.
Készítette: Népessy Noémi főtitkár

