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Jegyzőkönyv

Csetneki Csaba elnök nyitja meg a közgyűlést, köszönti az egybegyű|teket, megállaprtja, hogy a

megismételt közgyűlés a taglétszá mtól független ül hatá rozatképes.

A közgyűlés tárgya az lCF új vezetőségének megválasztása.

Választási bizottság tagjai: Zilahi Angéla (elnök), Kovács Judit ACc, Sidó Klaudia

Jegyzőkönyv vezető: Bodnár Barbara

Jegyzőkönyv hitelesítők: Pál Attila, Dr Görözdi-Nagy Eszter

Napirend:

o Az Egyesület 2019 évi tevékenysége (az Elnökség tagjainak beszámolója) és a pénzügyi

beszámoló ismertetése

o Szavazás a 2019 évi beszámolók elfogadásáró|

o Tisztújítás(Szavazás)
o Az Elnökség tagjainak 2020 évi munkaterve (Szavazás)

o A2020 évi költségvetés tervezet bemutatása (Szavazás)

o Egyebek

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Bodnár Barbara, jegyzőkönywezetőt és Pál Attila jegyzőkönyv

h itelesítőt, va la mint Dr Görözdi-Nagy Eszter jegyzőkönyv hitelesítőt.

Csetneki Csaba elnök bemutatta az Egyesület 2019-es tevékenységét (részletesen lsd a mellékelt
prezentációban). Bemutatta a szervezeti felépítést, a pénzügyi terveket, megköszönte a munkát a

tanácsadó testületnek és a többi támogató csoportnak.

Az elnökségi tagok - Bőtös Balázs Kommunikációs lgazgató, Eölyüsné Kákonyi Anett Akkreditációs

lgazgató, Szabó Gabi az Etikai Bizottság Elnöke, Bezerédy-Herald Balázs Kincstárnok-Titkár és Séra

Attila CSR lgazgató - beszámoltak a saját és csapataik éves tevékenységéről.

A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés egyhangúlag etfogadta a 2019. évi
pénzügyi beszámolókat.

Csetneki Csaba elnök megköszönte az elnökségitagoknak a 2019.évi munkát és felkérte a Kincstárnok-

Titkár pozíció jelöltjeit, hogy mutatkozzanak be. A pályázók, Friedewald Zita Kincstárnok-Titkár jelölt

és Vi ncze Ni ko lett Ki ncstá rno k-Titká r jetö lt bemutatkozott.



Csetneki Csaba elnök felkérte a választási bizottságot, hogy bonyolítsák le a szavazást.

Ezt követően kerül sor a jelenlévő tagság részvételével a tisztújító titkos szavazáshoz szükséges

szavazólapok kiosztására, a titkos szavazásra, a szavazatok leadására. A szavazatok összeszámlálását

követően a választási bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét, miszerint:

. 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az Egyesület2O2O, évi elnökének választja Csetneki

Csabát

o 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2020. évi a|elnökének választja

Eölyüsné Kákonyi Anettet

o 23 igen, 0 nem és ]" tartózkodás szavazattal az Egyesület 2020. évi Kommunikációs

lgazgatójának vá lasztja Bőtös Ba lázst

o 23 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2020. évi CSR lgazgatójának választja

séra Attilát
o 23 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az Egyesület2020, évi Akkreditációs lgazgatójának

választja Barnóczki Annamáriát

. 24 igen,0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2020. évi Etikai Bizottság elnökének

választja Szabó Gabit

o 13 igen, 4 nem és 2 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2020. évi Kincstárnok - Titkárának

vá lasztja Vincze Nikolettet.

o 10 igen, 4 nem és 4 tartózkodás szavazatot kapott a kincstárnok-Titkári pozícióra pályázó

Friedewald Zita.

Csetneki Csaba megköszönte a bizalmat és ismertette az Elnökség tagjainak 2020. évi munkatervét
(részletesen lsd a mellékelt prezentációban).

Kákonyi Anett újonnan megszavazott egyesületi Alelnök ismertette 2020.évi alelnöki terveit.

Bőtös Balázs Kommunikációs lgazgató ismertette 2020,évi kommunikációs terveit.

Barnóczki Annamária újonnan megszavazott Akkreditációs lgazgató ismertette 2020,évi terveit.

Szabó Gabi ismertette a HR BRANDem Konferencia terveit és más, 2020.évi HR-fókuszú rendezvények

terveit,

Séra Attila CSR lgazgató ismertette a CSR csapat2O2O.évi terveit.

Csetneki Csaba ismertette az Elnökség tagjainak 2020. évi munkatervét.

A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Elnökség

tagjainak 2020. évi munkatervét.



Egyéb kérés nem merült fel, így a levezető elnök berekesztette az ülést. A jelen jegyzőkönyv

határozatait Bezerédy-Herald Balázs kincstárnok-titkár vezette be az Egyesület határozatának
könyvébe.

Budapest, 2020, január 15,
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