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NAPIRENDI PONTOK TARTALMA, DÖNTÉSEK:

1. Tréningek 2008-ban
a. Áprilisi tréning – Gestalt és kötıdéselmélet
Répássy Helga jr. ír beszámolót a tréningrıl, ezt Éva követi nyomon. Havasi Juditot
András meghívja a május 30-i elnökségi ülésre, hogy a tapasztalatairól beszéljünk,
illetve az elnökség ad visszajelzést.
b. İszi tréning – Gestaltos szervezetfejlesztés
Dia egyeztetett a kéTTé-sekkel: együtt lesz a két program meghirdetve, kedvezményt
kap, aki mindkettın részt vesz. Dia megbeszéli Seánnal, Szabó Gábor pedig Lukkel,
hogy egyeztessenek. Dia egyeztet Szabó Gáborral az árakról. Májusban meghirdetjük
a programot.
c. 2009-es alapozó tréning
Szili egyeztet a lehetséges trénerekkel.

2. MaG által támogatott programok
Schmideg Ádámmal és Boros Andrással egyeztet Dia, hogy a programjaikkal kapcsolatos
marketingsegítségért – levelezılistán meghirdetés – a MaG tagjai kapjanak 10% kedvezményt. A
programok meghirdetésénél a trénerek – ha szeretnék – használhatják a MaG logóját.

3. Honlap
Dia visszajelez a grafikusnak a betőkrıl és Gestalt ciklus grafikáról, és Jacknek a honlappal
kapcsolatban, illetve a honlap dizájn megbeszélés dátumát egyezteti.
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4. Tagság
Mosonyi Szili Kreatív Valóság Teremtés programján résztvettek közötti tagtoborzáshoz Dia és
András összeállít egy levéltervezetet.

5. Tagdíjak befizetése
András kiküldi az utolsó adag tagdíjszámlát a tagoknak. Ha valaki nem fizet idıben, annak
felszólítást küld, ehhez május végéig Ilának levéltervezetet és névlistát küld.
Tagság admin fájlt átalakítja, hogy a tagság létszámának változása és a tagdíjfizetések követhetıek
legyenek.
A következı elnökségi ülésen az elnökség részletes tervet dolgoz ki arra, hogy a tagdíjbefizetés
tárgyév 1. negyedévében megtörténjen, illetve a pontos pénzügyi adminisztrációra.

Teendık szétosztása:
Dia
-

kéTTésekkel további egyeztetés az ıszi programmal kapcsolatban (árak)
Seánnal egyeztetés
Szabó Gáborral költségterv az ıszi tréningekre
MaG által támogatott külsı programok szervezıivel (Boros András, Schmideg Ádám)
egyeztetés a marketingrıl és kedvezményrıl
KVT-s körökben tagtoborzáshoz levéltervezet (Andrással)
Honlappal kapcs. visszajelzés Jack-nek
Betőkkel kapcs. visszajelzés Totyának
Dizájn kitalálás idıpont egyeztetés

Éva
-

Répássy Helgától beszámoló a Kötıdéselmélet tréningrıl

Szili
-

2009-es alapozó tréning lehetséges trénereivel egyeztetés

András
- Havasi Judit meghívása a május 30-i elnökségire
- KVT-s körökben tagtoborzáshoz levéltervezet (Diával)
- tagdíjak számlázása
- felszólítólevél tervezete Ilának
- tagság admin fájl átalakítása (egyeztetés Diával)

Következı elnökségi ülés idıpontja: 2008. május 30-án 13-16 óráig
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