ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Magyar Gestalt Egyesület
2008. november 11.

Készült: 2008. november 12-én 9 óra
Helyszín: 1146 Budapest, Zichy G. u 5. fsz.
Jelen van: Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Sz. Fekete Éva, Novák Ágnes.
Közben megérkezett: Erős Ilona, Lukács András.
Napirendi pontok prioritás szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Andris búcsúztatása.
Pénzügyi és szervezői beszámoló a Seán tréningről.
2009 évi tagdíj befizetések.
Gestalt Est
Gestalt estek egyik szervezője lemondott, ajándékok.
Honlap
Alapképzés
Együttműködés/ verseny másokkal a magyarországi Gestalt mezőn
Elnökség részvétele a tréningeken
2009 előkészítése
Julianne – Body tréning
Kailash Tuli: 3 téma

1. Andris búcsúztatása

Döntés az 1. napirendi pontban:
-

Andris 2008. október 30- ig kiszámlázza az adminisztrátori tevékenységét
Ági október 01- től az új MaG adminisztrátor, november hónapban 2 havi ktg- et
számláz.
Andrisnak egy ajándékkal is megköszöni az elnökség az eddigi munkáját.
2. Pénzügyi és szervezői beszámoló a Seán tréningről
Dia (szervező, résztvevő) és Judit (résztvevő) beszámolója a Sean tréningről. Általánosságban pozitív
élmény, tanulás volt. Dia elmondta, hogy kb. 300-350 eft nyereséggel záródott a tréning, de pontos
számokat majd később tud mondani. Legközelebb részletesebb igényeket közlünk majd a
trénerekkel, az esetleges félreértések elkerülése érdekében. Diának gratulálunk a profi szervezéshez!
3. 2009. évi tagdíj-befizetések
Döntés a 3. napirendi pontban:
A jövő évi tagdíjakról 2009 első 2 hetében kiküldjük a számlákat, csatolva azzal a levéllel, melyben
lehetőséget adunk az elmaradt 2008 évi tagdíjak kifizetésére is. Amennyiben a befizetés a
megadott határidőig megtörténik, úgy 5 % kedvezményt kap, melyet bármelyik MaG
rendezvényen (WS, tréning) érvényesíthet.
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4. Gestalt Est
Döntés a 4. napirendi pontban:
Egy 3-as találkozó kezdeményezése (Laci, Dia, Éva), ahol részletesen beszámolnak a szervezők:
(hány est, témák, előadók, tagok, résztvevők, pénzügyi elszámolás, szubjektív benyomások,
tapasztalatok…)
5. Gestalt estek egyik szervezője lemondott, ajándékok
Korábbi e-mailban az egyik fő szervező (Szabó Laci) lemondott, így a másik szervező (Molnár
Éva) keres helyette egy szervezőt. Nagyon fontos és pontos volt a munkája, melyet mindenki
ezúton is megköszön.

Döntés az 5. napirendi pontban:
Az elnökség úgy döntött, hogy nemcsak Lacit, hanem Évát is megajándékozza a Gestalt estek
szervezéséért. Az ajándékról Ági és Dia gondoskodnak.
6. Honlap

Döntés a 6. napirendi pontban:
Dia és Ági 13- án egyeztet a honlap és más adminisztratív munkákban, cél a MaG még
hatékonyabb működése.
7. Alapképzés
A tervek szerint az elnökség szeretné újraindítani az alapképzést. Ezzel kapcsolatban Éva folytatja
(elkezdi) Szili nélkül és Judit támogatásával, bevonásával a potenciális trénerek megkeresését, és
az elért eredményekről folyamatosan tájékoztatja az elnökséget.

Döntés a 7. napirendi pontban:
Pénteken Éva megadja azt a határidőt, hogy reálisan mikor tudják a célcsoportot elérni.
11 órakor Ila megérkezik.
8. Együttműködés/ verseny más Gestaltosokkal a magyar Gestalt mezőn
MaG –on kívüli Gestalt alapokon nyugvó programok támogatása.

Döntés a 8. napirendi pontban:
Az elnökség szorgalmaz egy találkozót Horváth Tücsivel, ez lehet egy páros vagy csoportos
megbeszélés. Célja, hogy a kérjünk információt Tücsi terveiről. Dia elkezdi megszervezni.
9. Elnökség részvétele a tréningeken
Döntés a 9. napirendi pontban:
Tavaly Ila elnökké választásakor merült fel, hogy elnökségi tag vagy tagok, vegyenek részt MaG által
szervezett, vagy támogatott programokon, azzal a céllal, hogy információt kapjanak a képzések
szakmai jellegéről és minőségéről.
Ez a kérdés, a támogatás részletei a következő elnökségi ülésen lesz megbeszélve, döntés nem
született.
2

Egyéb döntés:
Ági szavaztat egy esetleges korábbi időpontot az elnökséggel, hogy az elmaradt napirendi
pontokat minél előbb megbeszélhessék.
Az ülés befejeződött, az alábbi napirendi pontok legközelebb kerülnek megbeszélésre:
Elnökség részvétele a tréningeken.
2009 előkészítése.
Julianne – Body
Kailash Tuli: 3 téma.

Következő elnökségi ülés időpontja: 2008. december 10. vagy a szavazás eredményétől
függően korábban
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