MaG Elnökségi ülés
2006. október 5., 9.00-12.00
Jelen van:
Erős Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Morvai Csaba, Sz. Fekete Éva
Témák:
1. Gestalt estek
2. Jan utókövetés
2/B Tagságkutatás
3. Pénzügyek – új könyvelő / régi könyvelő kifizetése
4. Going Deeper konferencia
5. 2007-es Programterv- terápia tréning
6. Alapszabály módosítás
• Elnök hatásköre
• Tagdíj
Döntések:
1.
Gestalt estek
Október 30-án lesz Szili vezetésével az idény első estje. Ezt követő Gestalt est
témája: Mi a Gestelt. Vezetője: Erős Ila.
Dia meghirdeti, hogy van lehetőség Gestalt Estet tartani, aki akar, az
jelentkezzen egy témával.
Interneten Dia meghirdeti a fentieket a lehetséges többi témával együtt.
Gestalt alapképzést meghirdetünk Ila vezetésével.
A terv szerint 4 alkalommal 3 óra időtartamú lesz. 2007. januártól, kéthetente,
hétfőnként 17-20 óráig. Fizetős formában. Nyitott lesz, a MaG tagoknak
kedvezménnyel.
2.

Jan utókövetés

Dia újra körbeküldi a workshopon résztvevők között a beszámolás kéréséről a
levelet.
A képek már most kimehetnek a honlapra a tagság tájékoztatásaként, majd a
beszámolók összegzése után egy összefoglaló is felkerül a honlapra.
2.B.

Tagságkutatás

Irányított kérdéseket fog tartalmazni, amit a későbbiek során ki lehet nyitni. Lesz
persze benne egyéb kategóriaként nyitott kérdés is.
3.

Pénzügyek – új könyvelő / régi könyvelő kifizetése

Anna lekönyveli még a szeptemberi könyvelést.
A jövőbeli könyvelésről legkésőbb a jövő héten Dia-Csaba–Ági-Andi tárgyalása
eredményeként kapunk egy ajánlatot, melyről e-mailen keresztül szavaz, majd
dönt az elnökség.
Minden pénzügy - pl. számlázás is átkerül az új könyveléshez.
Annának Csaba megbeszéli a zárást, és kifizetjük a munkáját októberre is.

4.

Going deeper konferencia

Ketten mehetnek szervezetenként. A konferencián résztvevőknek kell képviselnie
a MaG-ot. Emiatt az elnökségből kerülnek ki most a résztvevők. Dia
mindenképpen megy, mivel facilitátornak meghívták. Választ várunk a
konferencia szervezőitől az alábbi kérdésekre:
• Mehetnek-e hárman – mivel Dia facilitátor lesz – (ez esetben még Ila és
Judit csatlakozik. Ha ketten mehetnek, a MaG Diát és Ilát delegálja)
• Mivel lejárt a kedvezményes fizetési határidő, Dia megpróbálja kijárni,
hogy mégis kedvezményesen mehessünk.
• Késübb döntünk:
o MaG hozzájárulásának mértékéről
o A delegáltak a MaG-gal kapcsolatosan mit képviselnek /
közvetítenek rólunk
• A delegáltak írásbeli beszámolót készítenek a konferenciáról
5.

2007-es Programterv- terápia tréning

Terápia tréning:
(15 nap 3x5 nap legyen szemben az 5x3 nappal pl.
Kinyitni a tréninget, azaz a 3x5 napon külön is részt lehessen venni.
A csoportot meg kell kérdezni, elmondva, hogy mivel jár és mibe kerül.
Ila megírja a levelet, körbeküldi az elnökségnek, majd a tagságnak.
További programok:
Gestalt est.
Lesz még szervezetfejlesztési téma is. 3 napos tréning formájában, Seán-al.
Finanszírozásáról tárgyalunk.
Gestalt alapképzés indul januártól..
6. Alapszabály módosítás
• Elnök hatásköre
• Tagdíj
Judit megnézi, és leírja, hogy mi az, ami mindenképpen az alapszabály
módosítását igényli.
Következő elnökségi ülés
2006. november 02. csütörtök 10-13 óráig
Témák:
1. Honlap megújításának kérdése
2. Alapszabály módosításának megbeszélése Judit javaslatai alapján
3. Szmsz létjogosultsága, létrehozásának szükségessége, tartalma
4. 2007-es programtervben az előrelépések, további tennivalók megbeszélése
5. Going deeper konferenciával kapcsolatos információk
6. Pénzügyek

