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Erős Ila, az elnökség elnöke
Bozsogi Dia, elnökségi tag
Malatinszky Judit, elnökségi tag
Horváth Tünde
Kozák Olivér
Morvai Csaba
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Fórum 2007
Jan - kétnapos program
IOSD folytatás
Terápia tréning
a. májusi befejezés
b. Zsófi éves tréning díja
c. Ulrike négy éjszakája
d. folytatás
HEFOP pályázat
Elnökségi szereposztás
Gestalt és playback beszámolók Ádámtól
Nemzetközi kapcsolatok összegyűjtése
Német kapcsolatok
Seán OD képzés
Operatív
a. külföldi tag
b. pszichoterápia konferencia
c. Andris díjazása a kontribúcióért
d. Csordás Anna pénzügyes távozása, a pénzügyi munkák továbbvitele
e. tiszteletbeli tagság (Bernd)
f. tiszteletbeli elnökségi tag (Olivér)

Az elnökségi ülésen az alábbi ügyek kerültek megtárgyalásra, illetve döntések születtek.

1. Fórum 2007
A GISC azt a döntést hozta, hogy a továbbiakban az éves meeting fórumokat nem fogják megtartani,
mivel az nem vezetett a kívánt eredményre. A jövőben meg fogják vizsgálni, hogy a tagokkal való
kapcsolattartásnak milyen megfelelőbb lehetőségei vannak. Így a 2007-re tervezett, Budapesten
tartandó fórum sem kerül a GISC együttműködésben megtartásra.
Döntés: Az elnökség ezt sajnálattal, de tudomásul vette.
Ila vállalja, hogy erre vonatkozóan levelet ír Ednek azzal, hogy megkéri arra, hogy 2007-es fórum
elmaradásáról a továbbiakban nemzetközi szinten ő kommunikáljon.
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2. Jan - kétnapos program
Jan Standaert belga-holland gestaltos terapeuta és szervezetfejlesztő. Hollandiában ő indította el a
gestaltot. Nagy tapasztalattal rendelkezik és sikeres tanácsadó céget vezet Hollandiában. Felajánlotta,
hogy szívesen eljön Magyarországra pár napra, külön díjazás nélkül, hogy néhány napos workshopot
tartson. Nekünk csak a repülőjegyet és a szállást kellene biztosítani. Ez kedvező lenne, mert össze
lehetne kötni az SZMT konferenciával, ahová szintén meg lehetne hívni, mint gestaltos előadót.
Döntés: Jan 2006. szeptember 20-21-én egy másfél-két napos workshopot fog tartani belső körben a
MaG tagjai számára, majd ezt követően az SZMT konferencián a gestaltról fog tartani egy előadást
vagy workshopot. A repülőjegyét a MaG fizeti, a szállása Ilánál lesz. Tünde már többször jelezte, és
ezzel mindenki egyetért, hogy fontos lenne, hogy a MaG a képzéserkről a koncepcióját kialakítsa. E
koncepció kialakítása is lehet a Jan-féle két napos műhelynek az egyik témája.
Olivér vállalja, hogy telefonon megkeresi a MaG tagokat részben azért, hogy a programon való
részvételre meghívja őket, részben azért, hogy kinek milyen témafelvetése lenne.
Bozsogi Dia vállalja, hogy költségvetést készít Jan itt tartózkodásának költségeiről, melynek
elfogadásáról az elnökség dönt.
Dia tartja a kapcsolatot továbbra is Jannal és az SzMT Konferencia szervezőbizottságával.

11/d Csordás Anna távozása
Csordás Anna augusztus végéig dolgozik a Flow-ban, ezért bejelentette, hogy nem tudja tovább vinni
a MaG pénzügyi és könyvviteli ügyeit. Június 30-ával szeretné lezárni, de amennyiben szükséges,
maximum augusztus végéig vállalja.
Döntés: Anna a könyvelést augusztus 31-ig mindenképpen folytatja, és a június 30-ig keletkező
bevallásokat még megcsinálja. A folyó pénzügyek intézését azonban csak június 30-ig viszi. Ennek
átvételével kapcsolatosan Molnár Csaba fogja egyeztetni Annával a felmerülő feladatokat és
munkákat. Ezt követően fog az elnökség döntést hozni abban, hogy a konkrét folyó pénzügyek intézést
(tagdíjak beszedése, Gestalt Estek, házipénztár kezelése, stb.) ki vagy kik fogják végezni.

11/c Lukács András díjazása
András rengeteg adminisztrációs munkát végzett eddig is és végez most is a MaG részére. Nagyon
sokat segít a Getalt Esteken is, mostanáig teljes egészében díjazás nélkül.
Döntés: a MaG mindenképpen honorálni szeretné a munkáját. Meg kell kérdezni Andrást, hogy
hajlandó-e tovább csinálni, amennyiben igen, milyen kompenzáció lenne elfogadható a számára .Ezt
követően hoz döntést az elnökség a kompenzációról.
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3. IOSD folytatás
Döntés: Most nem kerül megtartásra a június 26-ra tervezett folytatás és az a kérdéskör, amely ezen
lett volna megbeszélve bekerül a Jan-féle szeptemberi műhelybe.

4. Terápia tréning
A terápia tréninggel kapcsolatosan számos módosuló információ van, amely az azon résztvevőket
érinti.
Döntés: Sáfrány Kinga összegyűjti ezeket az információkat, és a résztvevők felé továbbítani fogja. Ila
megéri erre Kingát.

4/b Zsófi éves tréning díja
Döntés: Zsófi fizesse be a díjat, és amennyiben kérvényezni fogja, hogy kaphat-e visszatérítést az
összegből arra az időre, amikor nem vett részt, úgy ebben a kérdésben a kérelem beérkezését követően
dönt az elnökség.

4/c Ulrike szállásköltsége
Ellentmondás merült fel abban a kérdésben, hogy a terápia tréningre érkező képzők részére hány
éjszaka szállást fizet a MaG. Annyit ahány képzési nap van vagy azon kívül plusz egyet még.
Döntés: Bernddel kötött szerződés ezzel kapcsolatosan is tartalmaz megállapodást, azt meg kell nézni,
és a jövőben e szerint kell eljárni.
k. m. f.

