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JF'GYZÓKÖNyv
az APODOSZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ÜrÉsÉnÓl

dátum: 2014.03'07. péntek. 1 8h

helyszín: Értékmegőrző Stúdió (1113 Budapest, Bartók Béla út 96.)

jelen vannak: Barla Gyöngyi (felügyelőbizottsági tag), Helyei Kristóf (elnök), Miklós Károly
(feltigyelóbizotÍsági tag), Seregi Tamás (kuratóriumi tag), Szegedy-MaszákZo|tánQ4 dolgok
dlltisa projektvezető), Szűcs Réka (az Értékmegőrző Stúdió művészetí vezeÍője, az a|apítvtny
önkéntese)

nincsenek jelen: Dettre Gábor (kuratóriumi tag), Mateisz Martin(felügyelőbizottsági tag)

A kuratórium két fő jelenlétével szavazóképes.

napirendi pontok:

1. EQUINOXE Projekt Az európai-mexikói kulturális együttműködés státuszának
ismertetése. (pályáztatas, tevékenységek, események) Ismerteti Szűcs Réka
projektvezető.

határozat:

A krrratórium egyöntetűen elfogadja a projekt szakmai és pénzügyi beszámolóját.

2. Sojút gyártdsú túncJilmck. A Liszt hangjai munkacímű film készültségi StátuszárőI
beszámol Szűcs Réka rendező.

határozatz

A kuratórium egyöntetűen elfogadja a projekt fejlesáésének, újravágásának tervét.

3. A dolgok álldsa -csoportos kiállítás a Veszprémi Várgalériában. (pá|yáztatás,
tevékenységek, események) A projektet ismerteti Szegedy-Maszák Zoltán
projektvezető.

hat'ározat:

A krrratórium egyöntetűen elfogadja a projekttervet' támogat1a annak az NKA-hozlrrrténő
benyújtását a Soron következő pályázati kiíráskor. (Várhatóan az őszi szemesáerben.)

4. Sivpalántdk _kortántánc darab. (páIyáztatás, tevékenységek, események) A
projektet ismerteti Sács Réka projekt mentor.

határozatz

A kuratórium egyöntetűen elfogadja a projekttervet' támogatja annak az NKA-hozörténő
benyújtását a Soron következő pályázati kiírásra, márciusban'

5' Útszeretők _korttÍrstúnc darub. (pá|yáztatás, tevékenységek, események) A projektet
ismerteti Szűcs Réka proiekt mentor.

1.
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határozatz

A krrratórium egyöntetűen elfogadja a projekttervet, támogatja annak az NKA-hoztőrténó
benyújtását a Soron következő páIyázati kiírásra, márciusban.

6' Az Értékmegőrző Stúdió míívészeti vezetőjének szakmai részvételére az Another
Experiment by Women Film Festival-on New Yorkban. (pályáz1atás, tevékenységek,
események) A projektet ismerteti Szűcs Réka projektvezeto.

határozatz

A kuratórium egyöntetűen elfogadja a projekttervet, támogatja annak az NKA-hoztörténő
benyújtását a Soron következő páIyázati kiírásra, márciusban.

7. Intézményi mííködés. Archívum, kutatús, szakműi érdekképviselet. (.sqát gyáttású
táncfilmek. szakmai érdekképviselet, nemzetközi szakmai, művészeti egytittműkodés,
oktatás-nevelés, onképzőkör, filmklub Ismerteti Szűcs Réka mtivészeti vezeto.

határozat:

A kuratórium egyöntetuen elfogadja az Értékmegőrzó Stúdió 2OI4-re tervezett szakmai
célj ait. tevékenységeit.

A kuratórium egyöntettíen elfogadja, hogy a művészeti projektek közvetlen
finanszírozásán túl az alábbiakat támogatj a az Alapítvány 2014. évi működése érdekében
(a befolyó alapitványi tevékenységek kiszámlázott díjai terhére):

irodaköltség (papír, írószer, tintapatron,
mappa, |efuző,.. . etc.)

5-10000HUF/hó

egyéb irodaköltség,
mirködési költség

(kávé, tea, tej, cukor,
szalvéta, szemetes zsák,
tisztítő szer, p orszívózs ák, )

500OHUFihó

informatikai költségek (domain név vásárlás,
fenntaftás, tárhely, levelezés
éves díja, online tárhelyek
(vimeo.com), webes online
szoftverek (wix.com) havi és

éves díjai

50000HIJF/év

postakoltség (szakmai levelezés,
f,tlmnevezések, archívumi
állománycsere, bővítés)

5-10000HUF/hó

nevezési, tagsági.
regisarációs díjak

(fesáiválnevezés, szakmai
tagság' pályázati dij)

5-10000HUF/hó

önkéntesek,
projektmunkatársak helyi
közlekedése

(BKV bérlet' bkv-jegy) 10000HUF/hó
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szakmai anyagköltség (szakkönyv, DVD,
próbaruha, kellék)

5-1000OHUF/hó

szakmai szoIgáltatások díj a (színházjegy, mozijegy,
workshop, kurzus,
konferencia részvételi díj a)

10-2000OHUFihó

ki s értékrí e szko zb e szer ze s (fogyóeszktizök: elem
kábel' tartós eszközök
nyomtató, adathordozó
fénykép ezógép, po rszívó )

5000HUF/hó

l00000HUF-ot meghaladó
eszkozbeszerzés

(monitor,
fényképezo gép/kamera,
á1lvány)

200000HUF

bankköltség 1000OHUF/hó

(belfold, külföld) 1000OHUF/hó

alkaimi egyéb térítések,
projekt érdekében

(telefonköltSég,
reprezentációs költség
térítése, étkezés,
italfogyasaás'
é1elmiszervásarlás)

5000HUF/hó
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Budapest, 2014.03.07.

Hely

kuratóriumi elnÓk
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Seregi Tamás

kuratóriumi tag

"<3 th, Q:]-
Barla työnryi

felügyelőbizotts ógi tag

Miklós Károly

felügl e l őb iz o tts ági t ag

az Értékmegőrző Stúdtó művészeti vezetője

az Apodosz Alapínány önkéntese

A dolgok álltísa, projehvezető


