Főtitkári beszámoló
2013
2013. IV. negyedévi tevékenységről
A Szövetség Alapszabály szerinti működésének, valamint a természetjárás népszerűsítésének
segítése érdekében 2013. IV. negyedévében is eleget tettem vállalt kötelezettségeimnek,
végeztem mindazon tevékenységeket, melyeket a megelőző időszakban is elláttam.
•

Előkészítettem a 2013.10.22.-i, 2013.12.10.-i elnökségi üléseket, gondoskodtam a
jegyzőkönyvek

elkészítéséről,

a

határozatok

nyilvántartásáról,

mindezek

közzétételéről. Gondoskodtam a szövetségi nyilvántartások vezetéséről.
•

Együtt- és közreműködtem a szövetségi szakbizottságok (technikai, kulcsosház)
munkájában, illetve végeztem gazdasági bizottsági feladataimat is.

•

Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére 2013/2014 tanévi túrák október,
november havi programkiírásainak elkészítése, túravezetők előzetes felkérése,
túravezetés.

•

A 2013. november 09-10.-én Varbó-Fónagyságon megrendezésre került B.-A.-Z.
megyei

természetjáró

szervezetek

aktív

önkénteseinek

találkozója

program

előkészítése, szervezése, utómunkák feladatai.
•

2014. évi kiemelt eseménynaptár előkészítése.

•

Szövetségi honlap tartalmának karbantartásában közreműködés.

•

B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviseletének éves esemény naptárában szereplő
természetjáró programok versenykiírásainak, beszámolóinak megküldése.

•

Együttműködés a Miskolc Városi Diáksport Szövetséggel önkéntesek fogadására és
foglalkoztatására a Mikulástúrához kapcsolódóan.

• Pályázatokkal kapcsolatos munkák:
► NEA-MA-13-M-1365 Működési költség pályázat szerződésben rögzített feladatainak
ellátása (bizonylatok záradékolása), felhasználás nyomonkövetése.
► NEA-MA-14-M-1046 Működési költség pályázat elkészítése, benyújtása.
► NEA-MA-14-SZ-0408 Szakmai pályázat elkészítése, benyújtása.
► Miskolc Mjv. Önkormányzatának Sport Mecénás Alapból biztosított támogatásával
a „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással” c. program
előkészítése, szervezése, megvalósításban való részvétel, beszámoló készítése
honlapunkra, pályázati támogató felé szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése.
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► Miskolc Mjv. Önkormányzatának Idegenforgalmi Alapból biztosított támogatásával
az „Erdőkerülő Ómassáról Ómassára” c. kiadvány összeállításában való részvétel,
szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése.
► Az Országos Kékkör (OK) Észak-Magyarországi Régiót érintő nyomvonalának és
attrakcióinak multifunkciós fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú nyilvántartási és
fenntartási rendszerének kialakítása a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése” című,
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0160

jelű

pályázat

szerződéskötési

dokumentációjának

összeállítása.
• Teljes körűen intéztem a Szövetség gazdasági ügyeit (számlázások, banki utalások,
bevételek-kiadások jogcímek szerinti nyilvántartása, 2013. IV. negyedévi gazdasági
beszámolójának elkészítése, stb.).

Miskolc, 2014. január 12.

Bernáth Marietta
főtitkár
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