Αγαπητοί φίλοι και μέλη του συλλόγου,
Στις 15/10/2016 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για το Δ.Σ. του ΣΕΦΕΒ 2016/2017.
Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποια απαραίτητα
στοιχεία και σκέψεις που αφορούν στην διαχείριση του ΣΕΦΕΒ, και πηγάζουν από
την εμπειρία μας σε αυτήν την προσπάθεια.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΦΕΒ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Όσον αφορά τη συμμετοχή, στις εκλογές μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη
αλλά μπορούν να ψηφίσουν μόνον τα μέλη που έχουν καλύψει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις για τα έτη 2015 και 2016, ενώ δίνεται η δυνατότητα της επί τόπου
εγγραφής και εξόφλησης την ημέρα των εκλογών.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ:
Υποψήφιοι για το Δ.Σ. μπορούν αν είναι όσοι/όσες:
•
έχουν καλύψει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τα έτη 2015 και 2016,
•
είναι έλληνες υπήκοοι (συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων Κυπρίων)
•
είναι άνω των 18 ετών και
•
είναι σπουδαστές ή απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Η διαδικασία των εκλογών συνοψίζεται ως εξής: συνάντηση, απολογισμός, κάλυψη
εκκρεμοτήτων προηγούμενου ΔΣ, παρουσίαση νέων υποψηφίων, ψηφοφορία,
εσωτερική ψηφοφορία, και κατόπιν ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να στείλετε απο τώρα και μέχρι τις 13/10/2016
στο office@sefev.at
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΦΕΒ
Προκειμένου να διευκολύνουμε την ενεργό συμμετοχή σας στο σύλλογο και
υποστήριξη σας στο Δ.Σ, ακολουθεί μια γενική περιγραφή των αρμοδιοτήτων των
μελών του Δ.Σ, καθώς και των γενικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου. Για
περισότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως ανατρέξατε στο Καταστατικό που
θα βρείτε στα αρχεία στο group μας.
Οι εξείς κύριες υποψήφιες θέσεις συντελούν το Δ.Σ. του συλλόγου:
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας
Στην περίπτωση περισσότερων εκλεγμένων μελών, πέρα των παραπάνω τεσσάρων
για το Δ.Σ. η σύνθεση του Δ.Σ. προσαρμόζεται αναλόγως κατόπιν συνεννοήσεως.
Οι θέσεις μπορούν να διανεμηθούν και ως εξής:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας

Δημοσίων Σχέσεων και Διαχείρισης
Καλλιτεχνική Διεύθυνση
Εξωτερικών Δραστηριοτήτων
Οι ευθύνες μοιράζονται ισότιμα ανάμεσα στα μέλη και κατόπιν εσωτερικής
συνεννόησης. Οι κυριότερες αυτών είναι οι παρακάτω:
•
φυσική εκπροσώπηση του ΣΕΦΕΒ σε επίσημες εκδηλώσεις της
ελληνικής κοινότητας,
•
τακτικές συναντήσεις με όλους τους επίσημους φορείς,
•
ενεργή αντιπροσώπευση του ΣΕΦΕΒ στις συνεδριάσεις της ΟΕΣΑ,
•
γενική συμμετοχή/βοήθεια στις εκδηλώσεις της κοινότητας,
•
διαχείριση του φόρουμ,
•
διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
•
τακτική ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας,
•
και της σελίδας και του γκρουπ του ΣΕΦΕΒ στο facebook,
•
αναζήτηση και εμψύχωση συνεργατών/εθελοντών και φίλων του
συλλόγου
•
ανανέωση της δικτυακής βιβλιοθήκης, της λίστας Uni-insider και της
συνεργασίας tandem,
•
διαχείριση των οικονομικών,
•
στήριξη των ομάδων θεάτρου και αθλητισμού,
•
οργάνωση της μηνιαίας συνάντησης των μελών
•
οργάνωση άλλων εκδηλώσεων, ακαδημαϊκού/κοινωνικού
περιεχομένου.
Σε αυτά προστίθενται ασφαλώς όλες οι πρωτοβουλίες και νέες ιδέες του εκάστοτε
Δ.Σ. και των εθελοντών.
Τα οφέλη που προκύπτουν απο την αμιγή συνεργασία και αλληλουποστήριξη των
μελών της κοινότητας των ελλήνων φοιτητών και επιστημόνων σε μια πόλη του
εξωτερικού είναι προφανή και αυτονόητα, και για το λόγο αυτό θα θέλαμε να
γνωρίζετε οτι η ενεργός συμμετοχη όλων των μελών της κοινότητας μας, μας είναι
ιδιαίτερα πολύτιμη!!
Έαν δεν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε ως μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνοντας
υπεύθυνα μια από της υποψήφιες θέσεις, αλλά έχετε ιδέες, κέφι και μεράκι να
ασχοληθείτε με κάποια δραστηριότητα, μπορείτε πάντα να συνδράμετε με τη
συμμετοχή σας και το ταλέντο σας! Κάθε ιδέα και πρόταση είναι πάντα
καλοδεχούμενη!!
Ραντεβου, λοιπόν, στις 15 Οκτωβρίου!
Φιλικά,
από το ΔΣ.

