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  2'  מסועדת כספיםישיבת  סיכום

  

 .במשרדי אגודת הסטודנטים אשר לשכת המועצהב 24/01/12הישיבה התקיימה בתאריך 
 15:50: זמן סיום  14:15: זמן התחלה

 :נוכחים
 אוריה ברונשוויג, שירן נבעה, דדי עטר, מעיין ארביב, יועד סספורטה: חברי הוועדה

   :יםחסר

  ערן לדור, אור נחושתן: חברי הוועדה

 :משקיפים
  סיימון  קסם–ל המועצה "מזכ

  אורי קידר–ר אגודת הסטודנטים "יו
  ארנה פנקס–ד כספים "רמ

 )בחירות.לטובת דיון על גירעון ו(יבוטרו ' ערן צ–חבר ביקורת 
 )בחירות.לטובת דיון על גירעון ו( נתי חסון –כספים היוצא .ר ו"יו
 )בחירות.לטובת דיון על גירעון ו( מורלי בן דוד –בחירות היוצא . ר ו"יו
  

  :עיקרי הישיבה

  :)גם אם לא התקבלו החלטות, כלל הנושאים (נושאים שנדונו

 ד כספים" הועבר על ידי רמ–לימוד התקציב  .1

 .חריגת ועדת בחירות .2

  .בחירות בנושא החריגה התקציבית.ר ו" יוהסבר מאת  .א

 .יביתד כספים בנוגע לגודל החריגה התקצ"דיווח מאת רמ  .ב

  .מ על הרכישה"לטובת מע, מ" משיפור עמדות קדCRMהעברת סעיף תקציבי לטובת  .3

 
 :החלטות שהתקבלו

 חריגת ועדת בחירות. 1
 -רקע

  2000₪ולא יעלה מעל  ₪ 1689סכום החריגה כרגע עומד על  .א

  השנה האחרונהשהתבצעה במהלךכאשר חושב תקציב הועדה לא נכנס לחישוב עליית השכר   .ב

 במהלך הבחירות היה צורך בקניית קרמבואים נוספים בשל אחוזי הצבעה גבוהים  .ג
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  -מסקנה

 ל"ועדת כספים לא רואה מניעה באישור הבקשה הנ
  -החלטה

. לטובת כיסוי הגירעון של ועדת בחירות ₪ 2,000ועדת כספים מאשרת הקצאת סכום של עד 

 ₪ 1,300מסעיף סדנת הכשרות בתקציב המועצה ועד  ₪ 700: הסכום ייצא מהמקורות הבאים

  .מ כספים"מבצ

  יבוטרו'ערן צ :חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה

  אוריה ברונשוויג, שירן נבעה, דדי עטר, מעיין ארביב, יועד סספורטה :הצביעו בעד

   אין:הצביעו נגד

   אין:נמנעים

  

 מ על הרכישה"לטובת מע, מ" משיפור עמדות קדCRMהעברת סעיף תקציבי לטובת . 2
  -רקע

 .מ המדובר"כעת חסר סכום המע, מ על הרכישה" לא חושב המעCRMבעת רכישת ה
  -מסקנה

 ל"ועדת כספים לא רואה מניעה באישור הבקשה הנ
  -החלטה

 לטובת תשלום CRMמ לסעיף "מסעיף שיפור עמדות קד ₪ 400ועדת כספים מאשרת העברת עד 

  .מ"המע

  אין :חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה

  אוריה ברונשוויג, שירן נבעה, דדי עטר, מעיין ארביב, יועד סספורטה :צביעו בעדה

   אין:הצביעו נגד

   אין:נמנעים

  

 התקדמות בטיפול במשימות שחולקו: 

 ל.מ.א .1
 

 כולל תאריכי יעד, נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו: 

  ל.מ.א .1

  

  ,בברכה

  אוריה ברונשוויג

  כספיםר וועדת "יו


