Elnökségi ülés
MaG
2006. április 27.
16.30-18.15
Jelen van:
•
•
•
•
•
•

Sáfrány Kinga
Bozsogi Dia
Erős Ila
Kozák Imre Olivér
Szabó László
Andrásofszky Enikő

Témák:
1. IOSD
a site visit szervezetek
b MaG mint ügyfél
c Gestalt-SzMT platform: máj. 15 este
2. Pénzügyek
3. Rendes közgyűlés – 5. elnökségi tag
4. Gestalt és playback ws - pályázat
5. Nemzetközi kapcsolatok összegyűjtése
6. Szerepek az elnökségen belül / munkamegosztás
7. Jan felajánlása + németek felajánlása – képzések tervezése
8. Operatív
a külföldi tag
b pszichoterápia-konferencia
c Istambul-konferencia
d SzMT-re meghívni külföldi gestaltos előadót
e Lukács András díjazása a kontribúcióiért
f KSH
Döntések:
1. IOSD
a site visit szervezetek
Eddig van 4 biztos és 2 bizonytalan. A szükséges leírás még egyik szervezettől sem érkezett
meg. Laci és Kinga még megkeres szervezeteket, hogy biztossá tegye őket. Éva megkeresi a
Flow-t. Ha még tudunk bárkit, aki szeretne jönni, akkor sos, azaz holnapig továbbítjuk Ila
felé.
A Playback társulatnak csak este lenne jó – ha lesz helyettük más, akkor másnak ajánljuk fel a
lehetőséget helyette.
Helyszínt a Flow Tréningközpont biztosít, Ila szervezi.
b MaG mint ügyfél
Kinga vállalta, hogy megírja a rövid leírást. Ehhez Dia küld neki anyagot. A tagságnak
küldünk ki még meghívót az alkalomra – ezt Dia vállalta.
c Gestalt-SzMT platform: máj. 15 este
Dia megkérdezi Seánt az ötletről. Ha igen, meghirdetjük, Dia szervezi.
2. Pénzügyek
A 2005-ös éves forgalmunk kb. 5 Millió forint. Ebből várhatóan 500.000 lesz a nyereségünk,
ami után adóznunk kell. Szeptembertől ÁFA-kötelesek vagyunk, ez azt jelenti, hogy a tandíjakat

ÁFA-san számlázzuk.
Úgy döntöttünk a Gestalt Estek árait nem emeljük, azaz a jelenlegi díjak tartalmazzák az
ÁFA-t.
A belépődíjakról nyugtát írunk annak, aki kér. A bevételről Dia beszámol Annának minden
Gestalt Est után.
A be nem érkező pénzeket Anna követi nyomon, és akitől kell, behajtja.
Anna kérése, hogy számla nélkül ne utaljon senki semmit.
Ila, Éva és Dia május 2-án megy bankba, ahol, új számlát nyit a MaG-nak (K&H). Erről a
számláról külföldre is tudunk majd utalni (végre!).
Pénzügyeket Anna véglegesen rendbe rakja május 12. péntekre.
3. Rendes közgyűlés – 5. elnökségi tag
Májusban megtartjuk éves rendes közgyűlésünket. Időpontot egyeztettünk: május 29., 17.00. A
közgyűlésen beszámolunk a 2005-ös évről. A beszámolókat az alábbi felosztásban vállaltuk:
pénzügyek – Ila
Gestalt Estek – Dia
terápia tréning – Kinga
Penny tréning – Tücsit felkéri Dia
Az anyagokat Ilának küldjük előtte – Ila majd mond egy határidőt, hogy mikorra.
Boros András lemond elnökségi tagságáról. Helyette új elnökségi tagot keresünk, ezt a
Közgyűlésre meghirdetjük.
4.

Gestalt és playback ws - pályázat
Májusban lesz a ws. Úgy döntöttünk, a MaG tagok részvételét támogatjuk, a koppenhágai
konferenciához hasonló módon: a résztvevői díj 50%-át fizeti a MaG, és a résztvevő később
valamilyen formában tart egy beszámoló / műhelyt / Gestalt Estet. A pályázat szervezését Éva
vállalta.

5. Nemzetközi kapcsolatok összegyűjtése
Dia összegyűjti a jelenlegi kapcsolatokat, és majd ránézünk a listára.
8. Operatív
d SzMT-re meghívni külföldi gestaltos előadót
Felmerült, hogy ez lehetne maga Jan is – kössük össze a két dolgot. Döntést egyelőre nem
hoztunk.
e

Lukács András díjazása a kontribúcióiért
Andris nagyon sokat dolgozik a MaG-ért. Felmerült, hogy honoráljuk valamilyen módon.
Ötleteltünk, döntés nem született.

f

KSH
Ki kell tölteni kötelező adatszolgáltatós izét. Dia és Anna kitöltik, Anna visszaküldi.

Rendes Közgyűlés: május 29. 17.00
Következő elnökségi ülés: egyeztetés alatt
Témák:
1. mai utókövetése
2. Szerepek az elnökségen belül / munkamegosztás
3. Jan felajánlása + németek felajánlása – képzések tervezése
4. Operatív

