Alelnöki beszámoló
2018
2018. II.-III. negyedévi tevékenységről
A Szövetség Alapszabály szerinti működésének, valamint a természetjárás népszerűsítésének
segítése érdekében 2018. II.-III. negyedévben is eleget tettem vállalt kötelezettségeimnek,
végeztem mindazon tevékenységeket, melyeket a megelőző időszakban is elláttam, illetve
lehetőségeim és kapacitásaim függvényében az egyes szakbizottságok munkáját is igyekeztem
segíteni.
•

Előkészítettem a 2018.05.08-i és 2018.08.28-i elnökségi ülések napirendi pontjainak
anyagait,

gondoskodtam

a

jegyzőkönyvek

elkészítéséről,

a

határozatok

nyilvántartásáról.
•

Előkészítettem a 2018.05.25-i közgyűlést (napirendi pontok anyagának összeállítása –
2017. évi tevékenységről, működésről, gazdálkodásról szóló beszámoló, valamint a
2018. évi gazdasági terv elkészítése, meghívók megküldése, honlapon való közzététel,
stb.). Gondoskodtam a jegyzőkönyv elkészítéséről, a határozatok nyilvántartásba
vételéről, közzétételéről.

•

Hollóházi Fehér holló kulcsosház, valamint ómassai Massa kulcsosház értékesítésével
kapcsolatos

feladatokat

teljeskörű

ügyintéztem

(adásvételi

szerződések;

változásbejelentések közüzemi szolgáltatók, biztosító társaságok; önkormányzati
hivatalok felé).
•

Előkészítettem a 2018.09.18-i rendkívüli közgyűlést (napirendi pontok anyagának
összeállítása, meghívó elkészítés, honlapon való közzététel)

•

Gondoskodtam a szövetségi nyilvántartások vezetéséről, statisztikai jelentések
elkészítéséről.

• Együtt- és közreműködtem a szövetségi szakbizottságok (felügyelő, technikai,
kulcsosház, túramozgalom) munkájában. Emellett teljeskörűen intéztem a Szövetség
gazdasági ügyeit (számlázások, banki utalások, bevételek-kiadások jogcímek szerinti
nyilvántartása, stb.).
•

Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére 2018.04.07., 2018.05.12., 2018.10.06-i
túrák programkiírásának elkészítése, túravezetők szervezése, túravezetés.

•

XIII. Nagy-Milic túra előkészítésében részvétel (kitűzők, készítésében részvétel,
számlázás, nyilvántartás, túravezetés stb.)
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•

A 2018. II.-III. negyedévi szövetségi feladatok fő gerincét jelentő megyei jelzett
turistautak 2018. évi felújításával kapcsolatos technikai feladatok. Segítségnyújtás
tagszervezetek festési pályázatának elkészítéséhez (VTBK Bánréve), jelzésfestés
koordinálása, jelzésfestés, stb.)

•

Turistautak felújításához utánpótlás nevelési munkafolyamat előkészítése a Bükk 900
Természetbarát

Egyesület,

valamint

a

Földes

Ferenc

Gimnáziummal

együttműködésben.
•

Szövetségi honlap tartalmának karbantartásában közreműködés.

• Pályázatokkal kapcsolatos munkák:
► Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatal által történő felhívás alapján a Sport Mecénás
Alapból elnyerhető támogatásra pályázat készítése, szerződéskötése.
► Magyar Természetjáró Szövetség, B.-A.-Z. megyei jelzett turistautak felújítása
pályázat készítése, szerződéskötés.
•

Tagszervezetek

teljesítménytúráinak

(MVSC,

VTBK

Bánréve),

tájékozódási

versenyeinek (TSC, Sárospataki Elektromos Sport Egyesület), egyéb programjainak
(Sajóbábonyi Sakk és Szabadidő Egyesület) és egyéb megrendelők kitűzőkészítése.

Miskolc, 2018. október 31.

Bernáth Marietta
alelnök
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