Főtitkári beszámoló
2014
2014. II. negyedévi tevékenységről
A Szövetség Alapszabály szerinti működésének, valamint a természetjárás népszerűsítésének
segítése érdekében 2014. II. negyedévében is eleget tettem vállalt kötelezettségeimnek,
végeztem mindazon tevékenységeket, melyeket a megelőző időszakban is elláttam.
•

Előkészítettem a 2014.04.15.-i, 2014.04.29.-i elnökségi üléseket, gondoskodtam a
jegyzőkönyvek

elkészítéséről,

a

határozatok

nyilvántartásáról,

mindezek

közzétételéről.
•

Előkészítettem a 2014.05.23.-i közgyűlést (napirendi pontok anyagainak összeállítása –
2013. évi tevékenységről, működésről, gazdálkodásról szóló beszámoló, valamint a
2014. évi gazdasági terv elkészítése, meghívók megküldése, honlapon való közzététel,
teremfoglalás, stb.). Gondoskodtam a jegyzőkönyv elkészítéséről, a határozatok
nyilvántartásba vételéről, közzétételéről.

•

Gondoskodtam a szövetségi nyilvántartások vezetéséről, statisztikai jelentések
elkészítéséről.

• Együtt- és közreműködtem a szövetségi szakbizottságok (számvizsgáló, technikai,
kulcsosház) munkájában. Emellett teljes körűen intéztem a Szövetség gazdasági ügyeit
(számlázások, banki utalások, bevételek-kiadások jogcímek szerinti nyilvántartása,
2014. első félévi gazdasági beszámolójának elkészítése, stb.).
•

Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére 2014.04.13. és 05.24.-i túrák
programkiírásának elkészítése, túravezetők szervezése, túravezetés. 2013/2014 tanév
túráinak eredményeiről beszámoló elkészítése, megküldése partnerszervezet részére.

•

IX. Nagy-Milic túra előkészítésében részvétel (kitűzők, emléklapok készítésében
részvétel, számlázás, nyilvántartás, stb.)

•

Közreműködtem a Miskolc Város Napján a Zöld Sátorban történő kiállítói megjelenés
szervezésében.

•

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetséget képviselve közreműködtem az Északerdő
Zrt. által szervezett „Életünk az erdő” címmel rendezett nyílt nap lebonyolításában.

•

Szövetségi honlap tartalmának karbantartásában közreműködés.
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• Pályázatokkal kapcsolatos munkák:
►

NEA-MA-13-M-1365

Működési

költség

pályázat

szakmai

és

pénzügyi

beszámolójának elkészítése, támogató részére történő megküldése.
► Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatal által történő felhívás alapján a Sport Mecénás
Alapból elnyerhető támogatásra pályázat készítése, beadása.
► Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatal által történő felhívás alapján az Idegenforgalmi
Alapból elnyerhető támogatásra pályázat készítése, beadása.
► „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” c. EMOP2.1.1/B-12-2012-0160 pályázattal kapcsolatos Szövetségünket érintő adminisztrációs
feladatainak ellátása.

Miskolc, 2014. július 02.

Bernáth Marietta
főtitkár
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