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Kommunikációs stratégia kidolgozása

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Borbély Tamás – irodavezetőt jegyzőkönyv-vezetőnek.

A MESZ elnöksége a 8 igen és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Danó Károlyt és Matheisz Józsefet a jegyzőkönyv
hitelesítésére.

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta a napirendi pontokat
1. Előző ülés határozatainak végrehajtása, az előző ülés óta történt események
2. 2013. évi beszámoló előkészítése, valamint az éves beszámoló készítés időütemezésének jóváhagyása
3. Jeunesse Kupával és a 2016-os EB pályázattal kapcsolatos határozat
4. Sport XXI 2014. évi programja
5. TF ügye
6. Sportág fejlesztési támogatások és projektek az ezzel kapcsolatos feladatok – végrehajtása
7. Az esztergomi edzői fórum tájékoztatója
8. Szakmai beszámoló a FISA felnőtt edzői konferenciáról
9. MESZ sportolói és edzői kiegészítő juttatások rendszere
10. Média és sajtó megjelenési stratégia és struktúra
11. Végleges 2014. évi versenynaptár a sportXXI. és a szabadidős programokkal
12. A 2013. sportágfejlesztési program, kiegészítő műhelytámogatások
13. A versenyszabályzat módosítás jóváhagyása
14. Oxford VIP programmal kapcsolatos beszámoló
15. Sirály csónakház üzemeltetési beszámolója a téli állagmegőrzési feladatok
16. A sportági népszerűsítő programok:
17. ergométer helyszín, roadshow
18. Dunai regatta
19. Május 1
20. Augusztus 20
21. sportnapok, futónapok
22. balatoni tízüléses programok
23. Erzsébeti vízi-bázis- és létesítmény fejlesztési tervek, önkormányzati megállapodás előkészítése
24. 2014. költségvetés előkészítése, valamint a 2014. I. félévi projekttervek jóváhagyása
25. Tájékoztató a téli klubtalálkozó előkészítéséről
26. Az év végi rendezvények:
27. Díjkiosztó gála januárban, illetve a sajtótájékoztatóval és a 120 éves hagyományok felelevenítésével, a díszközgyűlés
helyett tervezett veterán vacsora
28. Fegyelmi és Etikai Bizottság döntésének jóváhagyása
29. Hátralévő programok, következő ülés egyeztetése, évadzáró vacsora

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (dr. Kokas Péter) elhatározta egy munkabizottság felállítását,
amely a kommunikációs stratégia elkészítését vállalja magára, továbbá jóváhagyja Szegő Tibor szerződésének
csökkentett tartalommal való meghosszabbítását. A munkabizottság tagjai: Ecsedi Ákosné, Nagy Csaba, Cseh Ottó,
Szántó Éva vezetésével.
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2014. évi Ergometer bajnokság helyszínének jóváhagyása

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Nagy Csaba, dr. Kokas Péter) elfogadta a Sirály Csónakház
nyári üzemeltetési beszámolóját, valamint a téli üzemeltetési időszakra vonatkozó előterjesztést.

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a 2014. évi Ergometer bajnokság helyszíne Győr városa
legyen.
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