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ט"ז בטבת תש"ע
יום שלישי  09מרץ 2010
לכבוד
חברי המועצה
כלל הסטודנטים וחברי העמותה
הנדון :סיכום ישיבת מועצה הרביעית שמן המניין מיום 02/03/2010
להלן סיכום ,לרבות ההחלטות שנתקבלו ,של ישיבת המועצה שמן המניין שנערכה ביום ג' :02/03/2010
•
רקע

אישור דו"חות כספיים לחברת הבת קמפושובע לשנת ) 2008דירקטוריון קמפושובע(.

אחת לשנה ,לבקשת הדירקטוריון ,מאשרת מועצת הסטודנטים ,ביישבה כאסיפת בעלי המניות ,את הדו"חות
הכספיים של חברת הבת קמפושובע.
תוכן
מועצת הסטודנטים מאשרת את נכונותם של הדו"חות הכספיים לשנת  2008כפי שהובאו ע"י דירקטוריון
החברה.
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד –הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות
המועצה:
בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

מזכירות ,יו"ר כספים
סיו"ר )כראש דירקטוריון קמפושובע( ,רמ"ד כספים

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכירות המועצה

גורם מפקח מטעם הוועד ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הצבעה בעד:

מוטי טייטל ,דן חיים ,חיים אבירם ,רן איזנברג ,דניאל שפיגל ,טלי דריבין,
עינת דביר ,אורון לביא ,עדי בן טובים ,אשר גבאי ,תמר פינקלשטיין ,ירדן
רפופורט  ,איילת שריב ,נופר עמיקם ,גלעד רבינא ,שלמה כהן קטן ,רועי בן
חיים ,אלון בלוך ,אייל ראובן ,נתי חסון ,ערן טרטקובסקי(21) .

הצבעה נגד:

אין

נמנעים:

מעיין כספי

תוצאות ההצבעה:

ההצעה התקבלה
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•

אישור דו"חות כספיים של אגודת הסטודנטים לשנת ) 2008ועד האגודה(.

רקע
אחת לשנה ,לבקשת הוועד ,מאשרת מועצת הסטודנטים את הדו"חות הכספיים של אגודת הסטודנטים.
תוכן
מועצת הסטודנטים מאשרת את הדו"חות הכספיים של אגודת הסטודנטים לשנת  2008כפי שהוצגו על ידי
ועד האגודה.
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד –הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות
המועצה:
בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

מזכירות ,יו"ר כספים
יו"ר ,רמ"ד כספים

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכירות המועצה

גורם מפקח מטעם הוועד ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הצבעה בעד:

מוטי טייטל ,דן חיים ,חיים אבירם ,רן איזנברג ,דניאל שפיגל ,טלי דריבין,
עינת דביר ,אורון לביא ,עדי בן טובים ,אשר גבאי ,תמר פינקלשטיין ,מעיין
כספי ,ירדן רפופורט  ,איילת שריב ,נופר עמיקם ,גלעד רבינא ,שלמה כהן
קטן ,רועי בן חיים ,אלון בלוך ,אייל ראובן ,נתי חסון ,ערן טרטקובסקי) .פה
אחד(.

הצבעה נגד:

אין

נמנעים:

אין

תוצאות ההצבעה:

ההצעה התקבלה
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•

אישור עקרוני להצטרפות למתווה אלכ"רים )אלון בלוך – יו"ר תקנון(.

רקע
לטובת קבלת אישור למנהל תקין ,יש צורך לשינוי ארגוני במבנה העמותה.
תוכן
מועצת הסטודנטים מאשרת באופן עקרוני את הצטרפותה של אגודת הסטודנטים בבן גוריון למתווה המוצע
ע"י הוועדה לסיווג אלכ"רים.
אופי ההחלטה:
מתכונת ההחלטה:
עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות
המועצה:
בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

חוץ
אד –הוק
מזכירות ,יו"ר תקנון
יו"ר

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכירות המועצה

גורם מפקח מטעם הוועד ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הצבעה בעד:

מוטי טייטל ,דן חיים ,חיים אבירם ,רן איזנברג ,דניאל שפיגל ,טלי דריבין,
עינת דביר ,אורון לביא ,עדי בן טובים ,אשר גבאי ,תמר פינקלשטיין ,מעיין
כספי ,ירדן רפופורט  ,איילת שריב ,נופר עמיקם ,גלעד רבינא ,שלמה כהן
קטן ,רועי בן חיים ,אלון בלוך ,אייל ראובן ,נתי חסון ,ערן טרטקובסקי) .פה
אחד(.

הצבעה נגד:

אין

נמנעים:

אין

תוצאות ההצבעה:

ההצעה התקבלה

נספח א' – עדכון ועד שוטף דו שבועי למועצת הסטודנטים.

נתי חסון
סמזכ"ל המועצה
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