MAG Elnökségi ülés
2007. május 09. 16.00-17.00
Jelen van: Erıs Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Sz. Fekete Éva
Témák:
1. Közgyőlés elıkészítése.
2. Következı konferencia megszervezése a Gestalt Intézetek vezetıinek és trénereinek
Döntések:
1. Közgyőlés elıkészítése – Levezetı elnöknek jelentkezik: Dr. Malatinszky Judit
A beszámoló témái:
Az elmúlt 1 év eseményei:
• Terápia tréning
• Jan mőhely
• 2 Gestalt est
• Gestalt alaptréning beindítása
• Tagságkutatás
• Projektteamek
• „Going deeper” konferencia
• Pénzügyek rendbetétele
2006. pénzügyei
Vezetıválasztás
Elnökségi tag választása jelölt: Mosonyi Szilárd
Elnök választása Jelölt: Erıs Ila
Alapszabály módosítása
Érintett témakörök – Judit összefoglalja majd a módosításokat a közgyőlésen
Elnöki döntési jog pénzrıl: Az elnökség javaslata, hogy évi 100.000 Ft értékhatárral,
beszámolási kötelezettség mellett az elnök pénzügyi döntést hozhat (pl. hogy ne kelljen
minden kis költségrıl az elnökségnek dönteni, egy trénert elvinni vacsorázni, eszközöket
venni a tréninghez, stb.).
2007-es év tervei
Újabb alapképzés indítása
Terápiás tréning akkreditációjában lépések tétele
Újabb terápiás képzés elıkészítése
2009-es „Going deeper” kibıvített nemzetközi konferencia magyarországi megszervezése

2. Következı konferencia megszervezése a Gestalt Intézetek vezetıinek és trénereinek
Ila és Dia a konferencián elkezdett gondolkodni a következı ilyen megszervezésén (2009
tavaszán lesz). Akkor érné ez meg az egyesületnek, ha a konferencia Magyarországon lenne, és
az itteni közösség tudna találkozni a nemzetközi Gestaltosokkal, másrészt az Egyesület
presztízsét, ismertségét is növelhetnénk.
Maga a Leaders’ konferencia elég zárt, egy szervezettıl maximum ketten mehetnek, akik az
intézmény vezetésében dolgoznak (vagy trénerek). Ha itthon lenne, talán mehetne tılünk 4 ember
is. A lényegi kérdés, hogy hogyan tudjuk kinyitni az alkalmat mások számára, akik dolgoznak
benne, de nem vezetık itt.
Két lehetıség merült fel:
A/ A konferencia elıtt-után egy nap nyitott, aminek más a programja, bárki számára szabad
részvétellel. Ez a mostani konferencián a többiekben merült fel, és nyitottak voltak az ötletre:
maradnának még egy napot.
B/ A nemzetközi közösségben felmerült, hogy három konferenciát egymást követıen, azonos
helyszínen rendeznének meg. Ha mindhárom itt lenne (Roots – elméletekrıl szóló konferencia,
Leaders’, Writers’ – gestalt folyóiratokkal kapcsolatos konferencia), akkor pl. a Roots bárki
számára látogatható lenne.
Döntés: akkor vállaljuk el a konferencia szervezését, ha
- Magyarországon lesz
- Valamilyen módon tudunk programot kínálni az itthoniaknak.
Következı elnökségi ülés idıpontja: 2007. május 29. , 12.00 óra

