1

מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 43
ישיבה שהתקיימה ביום  22.12.11בקמפוס האו"פ ברמת אביב ,תל אביב
נוכחים :איתי בית הלוי ,דביר גולדשטיין ,מורן מטוטי ,חן מיכאלי ,רינת מירון ,דוד קגנוף ,וחנה
רקח.
גם נכחו :טל גור-אריה ,אוהד וסרמן ,דוד סיירס ועו"ד גיא הדר.
נעדרו :אלירן אוחיון ,אנאטולי איסטומין ,רביע אלג'מאל ,יונתן אלון ,יניר אלפיה ,שגיא בן-חור
אלירן בפלר ,דניאל גבאי ,אוהד גולוב ,עדי גמליאל ,נון דבשני ,מאור דוד ,אביבית דורון ,שי
דימיניק ,אלכסיי ויימן ,רונן וסרמן ,שי זיו ,מיכל כהן ,ליאור כוכב-לב ,יהודית לוי ,אורי ליבנה,
מעיין מור ,אליעזר סוקניק ,מיקי עוזרי ,שי עוזרי ,הילה פרסי ,מאיר פרידליין ,ירון פרנסיס ,איתי
צוקרמן ,ויעל שפיצר.
הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום.
ההנהלה הודיעה כי הוחלט לשכור את שירותיו של משרד "פאר את לביא" כמשרד יחסי ציבור של
האגודה.
כמוכן ,הוחלט על העיצוב החדש לאתר (העיצוב המדובר הוצג בישיבה הקודמת).
רמ"ח תרב ות עדכנה כי נמכרו כל הכרטיסים לאירוע החנוכה תוך מספר שעות מרגע ההודעה על
תחילת המכירה .גם סיור חנוכיות זכה למספר עשרות נרשמים.
יו"ר הוועד עדכן כי ניתן כעת לשנות את שם העמותה ל"אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה
הפתוחה" .התקיימה הצבעה בשאלה האם לבצע את השינוי המבוקש.
בעד:

7

נגד:

0

נמנע0 :

אי לכך ,האגודה תחל בהליכים לשינוי השם.
לתפקיד סגן הנשיא הוגשה מועמדות יחידה מאת חברנו ,שי זיו .עקב כך ,הוא נבחר אוטומטית
לתפקיד .איחלנו לו בהצלחה.
הוקראה תכנית העבודה והתקיים דיון על תכניה ויעדיה .התקיימה הצבעה על אישור תכנית
העבודה.
בעד:

5

נגד:

0

נמנע1 :

אי לכך ,תכנית העבודה אושרה ללא הסתייגויות.
גזבר האגודה העלה את הבעיות הקיימות בהחזר הוצאות עקב חלוקת המתנות .המועצה
התבקשה לאשר החזר הוצאות חריג עבור יו"ר האגודה.
בעד:

7

נגד:

0

נמנע0 :

2

אי לכך ,אושר ההחזר החריג באופן חד-פעמי.
תמה הישיבה.
אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  28.12.2011ע"י נשיאות המועצה.
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