MAG Elnökségi ülés
2006. november 2., 10.00 – 13.00 óráig
Jelen van: Erős Ila, Bozsogi Dia (ülés levezetője), Malatinszky Judit, Morvai Csaba, Sz.
Fekete Éva (jegyzőkönyv vezetője), Andrásofszky Enikő
Témák:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terápia tréningcsoport
Alapszabály módosítás + elnökségen belüli szerepek
SZMSZ
Pénzügyek
Going deeper
Honlap megújítása

Dontések:
1. Terápia tréningcsoport
A csoport többsége akkor támogatja a nyitást, hogyha csak olyan kollégák
csatlakozhassanak, akik hasonló képzettségi szinten vannak velük, azaz megvan 750 órájuk.
Végleges döntés még nem született. További egyeztetésre van szükség, melyet Ila vezet.
Jöjjön létre egy közös találkozó a MaG elnökség és a terápiás csoport között, hogy a
felmerülő kérdések tisztázásra kerüljenek. Dia hívja fel a terápiás csoport tagjait, hogy ez őket
érdekli-e, és ha igen, mikor.
Legyen egy következő Gestalt terápiás képzés.
MaG-on belül hogyan hozható létre a terápiás alkalmazás területére akkreditáció. Judit
utánanéz a jogi feltételeknek, szükségleteknek.
2. Alapszabály módosítás + elnökségen belüli szerepek
Az alapszabályban nem szabályozott kérdéseket az szmsz tarlamazza.
A módosításokat átbeszélés és elfogadások után Judit beírja, majd utánanéz, hogy a
módosítások miatt szükséges-e beadni a cégbíróságnak újra.
3. SZMSZ
Az alapszabályban nem szabályozott kérdéseket az szmsz tartalmazza, mint pl.
• tagdíjfizetéssel kapcsolatos kérdései, és a tagdíj mértéke
• belépés, kilépés, kizárás lekövetése
• nyilvántartások rendszere
• elnökségi ülésen kívüli elnökségi döntések módja, szabályai
• elnökség ügyrendje
4. Pénzügyek
Az új könyvelőnek megtörtént az átadás. November végéig az új könyvelő felülvizsgálja
az eddigi könyvelést.
Számlázási programot kell vásárolni. A vásárlást András intézi.

A banki képviselet módosítását kell megtenni. Ila, Dia és/vagy Éva mennek a bankba az új
könyvelővel.
7.
Going deeper
Két személy mehet csak, Ila és Dia mennek.
8.
Honlap megújítása
E-mailes döntés születik Olivér által elküldött javaslatról, valamint, hogy legyen-e új,
megújult honlapunk.

Következő elnökségi ülés:
2006. november 22. 14-17
Témák:
1. 2007-es program terv
2. Projekt teamek – Kérdőív (Tagságkutatás)
3. Honlap megújítása

