ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2012 március 19.

Készült: 2012 március 19-én 14 órától 17 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Bence Judit Malatinszky Judit
- tagság : Varga Zsófia, Fülöp Sándor
Napirendi pontok:
1.Alapképzés
2.Gestalt Est
3.GTK12
4.Pályázatok
5.NOGT
6.Szerződések
7.GATLA
8.Külföldi tréner meghívása
9.KAPOCS extra
10.MaG iroda
1. Gestalt Estek
Megalakult a projekt csapat és annak vezetője Varga Zsófi lett. Ő tartja a kapcsolatot M
Judittal az elnökségből és felel a sikeres szervezésért. Volt eddig több találkozó is, vannak
téma ötletek. Az első igazi Gestalt Est április 11-én lesz, Bozsogi Dia és Jókay Rita tartja,
témája a ’Mi a Gestalt?’ lesz. Fontos, hogy ezek az Estek a Gestaltról szóljanak, különböző
megvilágításban, kapcsolódással. Van több szál is, például Gestalt és tánc, zene, film,
ünnepek, népszokások, kapcsolatokban, városképben, válság, kisebbségek, identitás,
szervezetekben, csoportdinamikában…azt szeretnénk, hogy a címben legyen benne
valamilyen Gestalt-os fogalom és ehhez kapcsolódjon a konkrét téma. Az első témán kívül
még van 2-3 további konkrét tartó/téma is. Minden tartótól legyen egy rövid leírás.
Megköszöntük Zsófinak az eddigi munkát és elmondtuk mindannyian, hogy mennyire
örülünk annak, ahol most tartunk.
.
2. GTK12
Ádám küldött leveleket az eddigi történésekről az elnökségnek, többször találkoztak Sanyival
a szervezéssel kapcsolatban. Haladnak a dolgok: tervben van egy Nyílt Nap, megkérdezzük a
tréning időpontjait, költségvetés frissítése folyamatban, amit az elnökség még jóváhagy majd,
honlap és kiküldendő anyagok frissítése, jelentkezők összeírása. A cél, hogy március végén
kezdődjön az aktív hirdetés és a kapcsolattartás a jelentkezőkkel, érdeklődőkkel. Volt egy
kezdeti lendületvesztés, de már sínen vannak a dolgok.
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3. Pályázatok
Nem haladtunk előre ebben, a következő elnökségi ülésen újra elővesszük. Lehet, hogy
segítene minket, ha valami konkrét ’ügyhöz’ tudnánk kapcsolódni, nem csak úgy általában.
4. NOGT
A következő lépést Dia veszi kézbe: Ila következő haza jövetelére szervez egy 3-as összeülést
(Kinga, Ila, Dia), ahol Ila és Kinga EAGT tagságának a kérelmét beszélik meg. A MaG
NOGT tagságának jelenleg ez a legfonotsabb előfeltétele, addig nem tudunk továbblépni.
5. MaG iroda
Ha lesz két GTK program, akkor már megérné, hogy legyen egy bérelt fix helyszínünk, a’la
otthon, egy nagy és egy kis teremmel Az anyagi megtérülésen túl, ez azért plusz felelősséggel,
figyelemmel is jár. Esetleg pályázni is lehetne rá. Egyelőre csak ízlelgettük a témát.
6. Alapképzés
Orsi elvállalta a szervezést, ennek nagyon örülünk. A tréneri stáb kiválasztása kapcsán
beszéltünk a szempontokról, ebben a témában az elnökség tart még egy megbeszélést.

Elmaradt Napirendi pontok:





Szerződések
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Külföldi tréner meghívása
KAPOCS extra
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