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NAPIRENDI PONTOK TARTALMA, DÖNTÉSEK:
1. Adminisztrátori pozíció a MaG-ban
Lukács András lemondott az adminisztrátori pozícióról.
Az új ember kiválasztásának folyamata:
- az elnökség megkérdez két jelöltet (Éva megkérdezi Ágit aug.1-ig,
nemleges válasz esetén pedig Tunkel Juditot)
- amennyiben ők nem vállalnák, a pozíciót meghirdeti először a
tagságnak, majd szélesebb körben
András átadja Évának a feladatlistát és a feladatok időigényét, illetve szétválogatja, hogy mely
/feladatok végezhetők otthonról, illetve a Flow irodából (07/28).

2. Elnökségi szerepek
Ilának túl sok a több rétegű kapcsolat az elnökségen belül, erre időnként rá kell nézni, hogy ki
hogyan érzi magát ezzel. Szeretné, ha rajta és Dián kívül a többi elnökségi tag szerepe,
szerepvállalása erősödne.
Szili szerint pozitív, hogy a Kreatív Valóság Teremtés (KVT) tréningen résztvettek érdeklődnek a
gestalt iránt, ugyanakkor elégedetlen azzal, hogy a honlap és alapképzés szervezésének irányítására
jelenleg nincs elég energiája és ideje, de más pozícióban szívesen segíti a projektek előrehaladását.
Az elnökségi üléseken a részvételét erősíti.
Judit és Éva elvállalta az alapozó képzés szakmai előkészítését, illetve Judit a szakemberek a
honlapon projekt vezetését is.
Dia azokat a feladatokat szeretné csinálni, amelyeket tényleg elvállal, és nem azokat, amelyek nála
landolnak valamilyen okból.
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A felelősségi körök tisztázása kapcsán felmerült, hogy egy titkári (koordinátori) pozíció legyen
kialakítva az elnökségen belül, aki figyelemmel kíséri az operatív feladatok teljesülését. Dia
szívesen elvállalja, így hivatalossá válna az, amit eddig is gyakran csinált. Az elnökség összeállít egy
feladatlistát.

3. Honlap
Szili, Dia és Jack megbeszélést tartanak, hogy hogyan áll most a honlap és milyen teendők vannak
még vele a kész verzióig.
A gestalt.hu átkerült az új névszolgáltatóhoz (Dataglobe), András intézi, hogy a domain név a
Eurocam tulajdonából átkerüljön az Egyesülethez. Július 28-án Jack elküldi a végleges dizájnt, ezt
az elnökség véleményezi és ha szükséges, módosításokat javasol. Az elnökség elküldi Jack-nek a
azokat a feltöltendő tartalmakat, amelyek még nincsenek nála, pl. Szili bemutatkozása (Dia küldi
el Jack-nek), javaslatok linkekre (elnökségtől Szilinek).
A honlapon a „Támogatom a MaG-ot” oldal szövegét Ila állítja össze (aug. eleje), a „Támogatást
kérek” oldalt Éva írja meg (aug.4.).
A honlap szerkesztéséhez az elnökségnek lesz jogosultsága, ezeket Jack fogja átküldeni.
Szili javaslatot tesz a honlap adminisztrátori pozícióra.

4. Alapozó képzés
Szili átadja az operatív szervezést, amit Éva vesz át. Amit eddig kiderített Szili: Fekete Erika, Lapu
Klára és Schmideg Ádám szívesen tart meg blokkokat a képzésből, két további volt terápia
tréning résztvevőt még megkérdez.
Éva és Judit kidolgozza a koncepciót

5. Grafikai munkák
Megvan már minden betű, a dombos ábra még kis módosításra szorul, a figurák (emotikonok)
most vannak kialakítás alatt. Az elnökség elfogadta, hogy a grafikus az eddigi munkájának
ellenértékét kiszámlázza.

6. Seán tréningje ősszel
Dia szétküldi a tagságnak a tréninghez kapcsolódó szervezői pozíció meghirdetését, illetve a
tréning pontos időpontját. A hivatalos meghirdetéshez, még Seán-tól szükség van információra.

7. Szakemberek a honlapon
Judit elvállalta ennek a projektnek a vezetését.
A szakemberek az oldalon részhez András átküldi Viga Orsinak az e-mail címek listáját. (07/30)
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8. Terápia tréning
Daan Baalen-nel és a prágaiakkal Ila folytatja az egyeztetést.
Teendők szétosztása:
Dia
Szili
-

Szilivel és Jack-kel egyeztet, hogy milyen teendők vannak még a honlappal kapcsolatban
Szili bemutatkozó szövegét elküldi Jack-nek
Seán tréningjéhez a szervezői pozíciót meghirdeti a tagság körében, illetve elküldi a
tréning időpontját
Diával és Jack-kel egyeztet, hogy milyen teendők vannak még a honlappal kapcsolatban
javaslatot tesz a honlap adminisztrátori pozícióra

Ila
-

„Támogatom a MaG-ot” szöveg a honlapra

András
- Évának átküldi az admin. feladatlistát.
- intézi, hogy a gestalt.hu-t az Egyesület tulajdonába kerüljön
- email címek Viga Orsinak a Szakemberek a honlapon porjekthez
Éva
-

megkérdezi Ágit és Tunkel Juditot, hogy elvállalnák-e az adminisztrátori pozíciót
Alapozó képzés vezetése és szakmai előkészítés Judittal
„Támogatást kérek” szöveg a honlapra

Judit
-

Alapozó képzés szakmai előkészítés Évával

Elnökség
- titkári feladatlista összeállítása
- Jacknek elküldi a honlapról még hiányzó tartalmakat
Jack
-

elküldi a végleges honlapdizájnt
elküldi a honlap szerkesztéséhez szükséges infókat

Következő elnökségi ülés időpontja: még egyeztetés alatt
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