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Az elnök köszöntötte a résztvevőket, megállapította a szavazatképességet, és ismertette a kiküldött meghívóban jelzett napirendi pontokat.
A titkár beszámolt a civil törvény új előírásai miatt a bíróságra benyújtott alapítványi iratok sorsáról: a második hiánypótlásnál tartunk. Az alapítvány által felkért, az üggyel foglalkozó ügyvéd a hiánypótlást előíró ügyintézővel személyesen konzultálva elérte, hogy ebben a szakaszban a korábban benyújtott iratok közül már csak az alapító okirat kisebb formai változtatásaira legyen szükség. A módosított, és az alapítók által aláírt okirat benyújtása így a napokban megtörténhet. Az alapítvány új székhelyéül választott MTA Könyvtárnak Monok István személyében új főigazgatója van, az alapítvány levélben fordul hozzá, tájékoztatva őt a korábbiakról.
A titkár beszámolója szerint a könyvelő az idei év eddig eltelt hónapjaiban elkészítette, és elektronikus úton benyújtotta az éves adóbevallási nyomtatványt, a közhasznúsági jelentést és mellékleteit. Mivel a civil törvény a közhasznú szervezetek számára kettős könyvelés vezetését írja elő, a könyvelőnek el kell készítenie az ezzel kapcsolatos szabályzatokat, ehhez egyszeri kiegészítő összeget kér szokásos éves honoráriuma mellé. A kuratórium döntése értelmében kifizethető számára az összeg, a kifizetésről a titkár gondoskodik. 
A titkár ismertette az alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzetét, megadva a lekötött és folyamatosan kamatozó összeg nagyságát, valamint a 2013-as évben eddig beérkezett támogatások összegét. 
A titkár bemutatta az Alapítványt azonosító, a honlap formavilágát és színeit követő, Payer Barbara által tervek formájában, egy-egy bemutató mintával elkészített logóját, levélpapírját, névjegyét. Időközben a honlap domain-nevének újabb évre szóló előfizetése is megtörtént – egyéni támogatásból.
A titkár beszámolt arról, hogy a MKE és az IKSZ által közösen működtetett, Az év fiatal könyvtárosa díjat elbíráló kuratóriumba a szakmai szervezetek meghívták Bartos Évát, az idei évben tehát az alapítvány kuratóriumi tagjai közül már ketten olvashatták el a benyújtott pályaműveket. Javaslatuk alapján az Alapítvány különdíját idén Horváth Péter, a kaposvári megyei könyvtár tájékoztató könyvtárosa kapja Magunk alatt vágjuk a fát? Tanulmány a digitalizálás megítéléséről a könyvtárosok körében című pályamunkájáért. A kuratórium felhatalmazta a titkárt a különdíj összegének felvételére az alapítvány számlájáról. A különdíj átadását az idei, Egerben rendezendő vándorgyűlésen Kovács Ilona és a titkár vállalta, az oklevelet a MKE szervezői készítik el. 
Az idei emlékplakett átadásával kapcsolatban – mivel az eredetileg tervezett hajdúszoboszlói helyszínen a könyvtár vezetőjének, Juhász Ilonának e-mailes tájékoztatása szerint nem készültek el az épület átalakítási munkálatai – a kuratórium úgy határozott, hogy az ünnepséget ismét a MTA Könyvtárában tartja, Kovács Máté születésnapján (november 11.), vagy ahhoz közel eső időpontban, erről természetesen egyeztet a MTAK-nak illetékeseivel. A kuratórium döntött az idei díjazott személyéről, neve az elfogadott szabályzat szerint külön, az elnök által őrzött jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A kuratóriumi tagok javaslatai alapján az idei ünnepség szónokának Vida Lajos hajdúszoboszlói helytörténészt kérjük fel, és meghívjuk valamennyi korábbi nyertes pályázónkat, hogy röviden számoljanak be pályájuk alakulásáról, és arról: milyen hatással volt arra az alapítványtól elnyert ösztöndíj. Az ünnepi ülés szervezését a titkár szeptemberben kezdi meg.
Az elnök és a kuratóriumi tagok végiggondolták az alapítvány által kiírásra kerülő pályázatok jövőbeni sorsát, kitörési pontokat keresve annak érdekében, hogy minél több potenciális pályázóval kerülhessünk kapcsolatba (sajnos, a könyvtárosképző tanszékekkel való korábbi kapcsolatfelvételnek nem voltak kiugró eredményei). Az elnök szerint a múlt évi ünnepi megemlékezések sikereinek nyomán a hagyatékban található, eddig még fel nem tárt anyagok feldolgozására kellene nagyobb figyelmet fordítani. Kovács Ilona szerint a szorosan vett téma bővítésére van szükség (pl. Kovács Máté kortársai, működésének szélesebben vett korszaka, a mai problémák feltárása), és megfontolható a pályamunkák beadási formájának modernizálása (digitális változat, adatbázis stb.). Bényei Miklós szerint elképzelhető lenne a továbbiakban szociálisan rászoruló hallgatók támogatása, ill. a tanszékeken készült, kiemelkedő színvonalú szakdolgozatok díjazása. Bartos Éva szerint a könyvtári kutatómunkában való részvételt is érdemes lenne ösztöndíjjal honorálni, pl. nyári időszakokra kialakított kutatóprogramok támogatásával. A kuratórium úgy döntött, hogy a fenti ötleteket véglegesen  novemberre fogalmazza meg, 2014-re szóló pályázati kiírás formájában.
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