ELNÖKSÉGI ÜLÉS
MaG
2006. szeptember 6.
9.30-12.30

Jelen van:
•
•
•
•
•

Sáfrány Kinga
Bozsogi Dia
Fekete Éva
Malatinszky Judit
Morvai Csaba

Témák:
1. Terápia tréning
a 2007-es év
b Szervezés és ennek költségei
c Fizessünk-e Ulrikének
2. 2005-ös évi pénzügyek lezárása
3. Tücsi jutalékának kifizetése a Penny-tréning kapcsán
4. Kintlévőségek
5. Évvégi új belépők tagdíja
6. Anna kifizetése
7. MaG pénzügyei
8. Jan műhely
9. Gestalt Estek
Döntések:
1. Terápia tréning
a 2007-es tréning
A képzés elhúzódik 2007 májusáig, és így még ennyivel többet kell fizetni is. Sara biztosan
kiszáll, és többen hezitálnak, hogy folytatják-e a képzést. Így viszont kérdéses, hogy be tud-e
fejeződni a csoport, mert többek kiszállásával nagyon megemelkednek az egy főre eső
költségek.
→ Csoport nézzen körül több lehetőségnek.
→ Közgyűlés előtti órában ránézünk, tudunk-e ezek alapján döntést hozni.
b Szervezési költség
Ebben is a csoport hozzon döntést, ha ők vállalják, akkor osszák el egymás közt ennek a
költségét.
c Fizessünk-e Ulrikének
Igen, fizessük ki a különbözetet, hiszen az árfolyam-ingadozás minket terhel. Viszont ez a pénz
a terápiatréning költslgeiből menjen.
Hosszabb távon:
→ a trénerekkel fontban vagy euróban állapodjunk meg, és e szerint fizessünk nekik
→ a terápiatréning pénzügyei különüljenek e a MaG egyéb pénzügyeitől, hogy lássunk tisztán.
2. 2005-ös évi pénzügyek lezárása
Bernd kifizetések kapcsán kell találni megoldást, hogy legyen számlánk róla. Most Csaba
megoldja.
→ Jövőben: készítsünk egy formanyomtatványt a Berndnek való kifzetésekhez, hogy legyen
nyoma, ami számlának minősül.

3. Tücsi jutalékának kifizetése a Penny-tréning kapcsán
Éva jövő héten találkozik vele, és átbeszélik a konkrét adatokat.
4. Kintlévőségek
Rossz számlaszám ment ki. Kinga, Zsófi ma utal. Erika utánanéz, ha még nem utalt, ma
megteszi.
→ Csaba felhívja azokat, akik még nem fizettek, és megmondja nekik a jó számlaszámot.
→ Egyben elkezdjük az adatok egyeztetését a tagokkal. Csaba az xls-ben megjelöli, hogy mely
tagokkal egyeztette az adataikat.
→ Számlázás előtt bizonytalanság esetén inkább telefonáljunk az adatok egyeztetése
érdekében, minthogy rossz számlák menjenek ki.
5. Évvégi új belépők tagdíja
Felmerült, hogy ha valaki idén ősszel lép be a MaGba, és ezzel kedvezményesen vesz részt
valamilyen képzésen, akkor 2 500 Ft befizetésével aránytalanul nagy összeget takarít meg.
Felmerült, hogy inkább a köv. egész éves tagdíjat fizesse be.
→ Döntés: Ha jövőre is tartó képzésből kap kedvezményt a tagság miatt, akkor évvégi
belépéssel 12 500 Ft-ot fizessen be, vagyis az idei és a köv. éves tagdíjat is.
6. Anna kifizetése
Még nem fizettünk Annának. El kell döntenünk, mennyit fizetünk neki a félévre.
7. MaG pénzügyei
Dia és Ila egyeztet a Flow pénzügyi központtal, hogy mennyiért vállalnák el a MaG
pénzügyeit
8. Jan műhely
→ Döntés: legyen tolmács, fizessük ki. Kinga ad elérhetőségeket Diának, és Dia megszervezi a
tolmácsot.

Rendkívüli Közgyűlés: szeptember 25. 16.30
Következő elnökségi ülés: szeptember 25. 16.00
Témák:
1. mai utókövetése, egyeztetés Ilával

