MaG Elnökségi ülés
2007. szeptember 04. 17.00 – 19.45

Jelen van: Erős Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Schmideg Ádám, Szabó László, Lukács
András
Témák:
1. Tréningek
2. Akkreditáció
3. Honlap fejlesztése
4. Projektek
5. Tagság
6. Gestalt alapozó tréning elszámolás
7. Tréningek támogatása
Témák tartalma, Döntések:
1. Tréningek
a) Seán tréningje: 2 tréning, 2008 tavaszán valószínűleg.
Feladatok:
- igényfelmérés a tagság körében, hogy ők mire kíváncsiak (4 témakörből
válasszanak), egy hét áll rendelkezésükre a válaszolásra
- ha a témakör megvan, egyeztetés Seán-nal (tréning időigénye a témakörnek
megfelelően és mikor ér rá)
Ki csinálja: Dia, határidő: 7-e
b) Alapozó: következő elnökségin döntés, hogy mikor legyen, illetve Ilán kívül legyen-e más
tréner is
c) Ködődés tréning (izraeliek tartják): áprilisban érnek rá
d) Egyéb: Luk-öt megint meghívják Mo.-ra
2. Akkreditáció
Dia egyeztetett Pap Dáviddal (Integratív Pszichoterápiás Egyesület), aki nem javasolja az
akkreditációt, mert bozótharc, nagyon sok energiát kell belefektetni. Szerinte egyszerűbb
egy EU-s szervezetnél megszerezni az akkreditációt, és azt honosíttatni (esetleg Bernddel
és Ulrikével lehet ezügyben egyeztetni, de inkább utóbbival)
3. Honlap fejlesztése
Ádám bejelentette, hogy a MaG tagságát megszüntette (kilépett), december közepéig
csinálja még a honlap karbantartást, utána át kell adni másnak a feladatot, illetve másik
szerverre kell átrakni a tartalmakat (most az ő céges szerverükön van). Ádám és Szili
keresik egymást ezzel kapcsolatban.
(Ádám külföldön lesz október eleje és nov. közepe között. Ez az átadás-átvétel miatt lehet
fontos.)
Új honlap fejlesztése csapat: Szili (vezető), Dia (tanácsadó), és még 2 ember
4. Projektek

e) Szakemberek a honlapon: nem volt előrelépés. Döntés: kezdjük el gyűjteni az adatokat,
hogy mihamarabb felkerüljön. Juditék tegyenek javaslatokat, amiről az elnökség dönthet.
f) Kommunikáció: új hírlevél kéne, Dia küld témákat, hogy mi legyen benne. Elnökségi
tagok kerüljenek a honlapra, Dia ír erre mintát (határidő: 12-e).
g) Gestalt est: vannak időpontok és témák
h) Konferenciaszervezés: helyszínkeresés – felvenni a kapcsolatot az alábbi helyekkel is:
Királyrét, Kóspallag, Szépalma + MaG és Flow listán megkérdezni az embereket a
kedvenc helyszíneikről
5. Tagság
Feladatok:
- tagság táblázatot frissíteni
- 2 levlista legyen: tagok + érdeklődők (ők csak a hírlevelet kapják)
- tagság levlistát és valós tagságot összefésülni
- honlapról levenni, aki nem tag már
- tagsági díjak befizetéseit ellenőrizni (van-e elmaradás)
- Dia átküldi, hogy ki nem fizetett még
- a hiányzó belépési nyilatkozatokat pótolni, tagoktól beszerezni az adatokat
- honlapon engem (Andris) feltüntetni, mint belépéssel kapcsolatban
információforrás
Ki csinálja: Andris, szeptember 14.
6. Gestalt alapképzés
Feladatok:
- arányokat megnézni, hogy ki milyen díjat fizetett (kedvezmények, stb.)
- hányan léptek be a kedvezmények miatt
- nekik ment-e tagdíj számla
- utánajárni, hogy a 2. tréning szervezéséért mennyi jár Olivérnek
Ki csinálja: Andris, szeptember 14.
Egyéb:
-

Laincsek Ritustól megkérdezni, hogy bevallások,
kapcsolattartás kinek a feladata
- Régi jegyzőkönyveket lefűzni és elnökségikre hozni
Ki csinálja: Andris, szeptember 20.

jelentések,

APEH-hel

