ה 4-ליוני2016 ,

לכבוד:
חברי המועצה
כלל חברי העמותה
הנדון :סיכום סדר יום מישיבת המועצה השביעית שמן המניין


ביום ג' ,ה 28-ביולי  ,2016התכנסה המועצה לישיבתה ה ,7-ישיבה שמן המניין.



הישיבה התקיימה באולם כנסים ב' בין השעות 20:00-23:00



מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:
חברי המועצה – אילה שלזינגר ,גל לבנט ,שמעון דיין ,ישי דהן ,ליאור מאיק ,נאור דרעי ,ליעד אוחנה  ,איתמר
טרם ,ירדן לוי ,רון כהן ,בנימיו חסון ,יעל ארם ,דנה אלברג ,ברק הלפרן  ,אור קרייף
חברת ועדת ביקורת –וריה אוסטרובסקי
יו"ר האגודה – אורי רט.
רמ"ד כספים – אשרת גולן
חברי הנהלת האגודה ,עובדי אגודה וסטודנטים.
מהלך הישיבה:
 .1הצגת הדו"חות הכספיים של האגודה –
רואה החשבון שמלווה את האגודה הגיע לישיבת המועצה על מנת להציג את הפרטים לחברי המועצה
ולענות על שאלות  .המועצה אישרה את קבלת הדו"חות כפי שמפורט בנספח א'
 .2דיון בנושא עובדות הניקיון וההפגנה שהייתה בעניינם –
המועצה דנה על הנושא וקיבלה החלטה המנחה את אגודת הסטודנטים לפעול בעניין ,ההחלטה מפורטת
בנספח ב'
 .3עדכוני הנהלה ,מזכירות וועדות-
נערך סבב עדכונים של הנהלת האגודה ויו"רי הועדות.
בברכה,
גלעד שקרון
מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים.

נספח א'  -הצעת החלטה קבלת דו"חות כספיים
רקע:
כבכל שנה המועצה נדרשת לאשר את הדו"חות הכספיים של האגודה לאחר שעברה עליהם והבינה אותם ,לישיבה
הנ"ל הגיע רואה החשבון של העמותה על מנת להבהיר דברים ולענות על שאלות

תוכן ההצעה:
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת תשע"ה שהוצגו בפניה"
בעד :פה אחד!
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות
המועצה:

ועדת כספים ,ועד מנהל

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכ"ל מועצת הסטודנטים

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

מדור כספים

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין
בברכה,
גלעד שקרון,
מזכ"ל מועצת הסטודנטים

נספח ב' – דיון בנושא עובדות הניקיון וההפגנה שהייתה בעניינם
תוכן ההצעה:
"מועצת אגודת הסטודנטים מצביעה על הנחיית האגודה ובראשה יו"ר האגודה -אורי רט ,לבחון את נושא
עובדות הניקיון ולהעביר רשמים וצעדים אפשריים למועצת הסטודנטים  ,כמון כן ,העברת בקשה להנהלת
האוניברסיטה לקבל תגובה רשמית לנושא בדמות הבאת נציג הנהלה לישיבת המועצה הבאה".
בעד -אילה שלזינגר ,ישי דהן ,ליאור מאיק ,נאור דרעי ,ליעד אוחנה  ,איתמר טרם ,ירדן לוי ,רון כהן ,בנימיו
חסון ,יעל ארם ,דנה אלברג ,ברק הלפרן  ,אור קרייף
נגד -גל לבנט
נמנע -שמעון דיין

אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות
המועצה:

אין

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכ"ל מועצת הסטודנטים

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

איו

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין
בברכה,
גלעד שקרון,
מזכ"ל מועצת הסטודנטים

