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Kiss Biankamegnyitja az ülést, a napirendi pontokat előzetesen kiküldte a meghívókban.
Események:
Első pont – „Múlt hónapi összegzés”:
A SzHÉK megállapítja, hogy a múlt hónap rendezvényei visszajelzések alapján remekül
sikerültek (Indie Buli, House of Scream), ezen kívül elindult a SzHÉK által vezetett filmklub
is, amelynek eddig két vetítése volt. Jövőhéten Ziegler Dezső vezeti az eseményt, ezen kívül
további események vezetésére felmerült Majtényi Balázs, Halász Peti és Szalai András neve
is.
Második pont – „Diákvita”:
Az esemény témája az EU, és a demokrácia lenne, melyet angolul lenne, időpontja dec. 11.
Kovács Kriszta a SzHÉK segítségét kérte a szervezésben. Az eseménnyel egyenlőre sok
probléma van (pl. meghívandó személyekkel, az időponttal, a teremmel, regisztráció
létesítése, stb.), tehát a témát egy másik megbeszélésen fejezik be.

Harmadik pont – „Logóterv”:
A SzHÉK választott magának pólót, melyet saját lo NT SzHÉK-es logót--> póló is lesz a
logóval csináltatva,megbeszéltük az Emberjogi nap logójának módosítását
Negyedik pont – „Emberi Jogi nap”:
Az időpont tavaszra lett halasztva, de a szervezést szeretné a SzHÉK elkezdeni már most, és
jövőhéten tisztában lesznek az esemény paramétereivel (fellépők, intézetek megvizsgálása,
logó és promótervek). Az esemény témája alapvetően a global justice lesz.
Ötödik pont – „Game Night”:
Egy kulturális 'kocsmázgatás' lenne, melyeken a részvevők társasjátékokkal, és egyéb
elfoglaltságokkal foglalkoznának. A SzHÉK 40-50 fős létszámot szabna meg, 500Ft-os
belépővel. Magát az alkalmat a SzHÉK és az Emberi Jogi nap népszerűsétísére használnák
fel.
Hatodik pont – „Régiós Tárgyak”
Kozma Eszter segítségével zajlik a régiós tárgyakra való igény felmérése Balogh László
felkérésére. Emellett Szép Viktor tartana a következő félévben francia szaknyelvi gyakorlatot,
de csak akkor indulna el, ha legalább 15 francia nyelvet középfokon beszélő hallgató
jelentkezne, ezért a SzHÉK felmérést fog végezni ezzel kapcsolatban.
Hetedik pont – „Tagbővítés és Csapatépítés”
A SzHÉK szeretné bővíteni tagjainak számát a golyák közül, ezen kívül az elnök
megszervezne egy előre egyeztetett időpontban egy csapatépítő Szabaduló Szobás játékot,
ezen kívül saját karácsonyi ajándékozást, és egy össz-SzHékes karácsonyi bulit.

Kiss Biankamegköszöni a részvételt és lezárja az ülést.

