ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2008. december 10.
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Helyszín: 1146 Budapest, Zichy G. u 5. fsz.
Jelen van: Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Sz. Fekete Éva, Erıs Ila, Szabó László, Molnár Éva,
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Késıbb érkezett: Mosonyi Szilárd
Napirendi pontok prioritás szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Beszámoló a Gestalt Estekrıl.
2009 évi tagdíjak kiszámlázása, levelek kiküldése.
Alapképzés.
Sean- OD tréning költségvetés
Elnökség részvétele a tréningeken.
SZMT- MAG együttmőködés
Együttmőködés más Gestaltosokkal
Évzáró
Szili lemondása
2009 évi tréning terv
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1. Beszámoló a Gestalt Estekrıl.
A szervezık: Molnár Éva és Szabó Laci (aki a továbbiakban már nem tudja vállalni az Estek
szervezését) részletesen beszámoltak a Estek fontosságáról, résztvevıkrıl, változtatásokról,
tanulságokról. Laci , aki teljes odaadással szervezte az Esteket, elmondta, hogy az elmúlt több,
mint 1 évben 8 igen tartalmas Est került megrendezésre (2007. 09. 25 - 2008. 05. 28.). Általában
15-20-an és alkalmanként az elnökség is részt vett az Esteken.
Új irányvonalként határozták meg a non-verbalitást, a meghívott vendégek programjai is erre
épültek. Tanulságként elmondta Laci, hogy: „a külföldi meghívottak nagy odafigyelést,
körültekintést, ezáltal nagyobb energia befektetést igényelnek. Minden program attól lesz sikeres,
ha magunkénak érezzük azt, amiért dolgozunk, személyessé tesszük pl.: a levelezést is”.
Elengedhetetlen a jó Estekhez a háziasszony szerepe.
Még egyszer nagyon köszönjük Laci profi, áldozatos munkáját.
2009 elején újra indulnak az Estek. Javaslat: egy levél kíséretében felajánlani majd a belépés
lehetıségét azoknak, akik nem tagként vettek részt az Esteken.
Az új szervezı Molnár Éva mellett: Nemeskéry Péter. Kettejük munkájához sok sikert kívánunk!
Elhangzott az az igény, hogy a szervezık és az Elnökség között gyakoribb legyen az
információcsere. Döntés: Molnár Éva elküldi a programtervet az elnökségnek.
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9.30- kor Ila elmegy a Vitál-TV-hez felvételre.
2. Alapképzés
Doodle-n szavazást indítottunk a megbeszéléssel kapcsolatban. Néhányan még nem jeleztek vissza,
Ági emlékeztetıt fog küldeni, illetve a megszavazott idıpontról e-mailt. A találkozón megbeszélésre
kerülnek az alapképzés témái. Teendı: Éva és Judit elkészíti a számunkra optimális költségtervet,
melyet 2009 január elején elküldenek az elnökségnek.
3. 2009 évi tagdíjak kiszámlázása, levelek kiküldése.
Döntés: Az elnökség 3 típusú levél kiküldését határozta meg a tagság felé, melyet Dia fog megírni
2009. 01. 05-ig (az ehhez szükséges taglistát Ági elkészíti), és 2009. 01. 15-ig elküldjük. Ági bekéri a
könyvelı irodából az aktuális nyitott listát.
I.
2008 évi tagoknak a 2009 évi tagdíjakról.
II.
A 2008 évi elmaradt tagdíjakról, illetve a 2009 évi tagdíjak befizetésérıl.
III.
A még nem tagoknak, akik vettek már részt különbözı Gestalt képzéseken,
Esteken, és érdeklıdnek.
2009 évre meghatározott tagdíj: 12.000 Ft. A fizetési határidı: 2009. 03. 31.
Aki 2009. 02. 15-ig kifizeti a tagdíjat, 5.000 Ft értékő kupont kap, melyet felhasználhat bármilyen
Gestalt képzésen, programon.
2009. 02. 15-én újabb kör e-mail, melyben tájékoztatást kapnak a tagok, hogy 1 héten belül még
kupon kedvezménnyel kifizessék a tagdíjat.
4. Sean- OD tréning költségvetés
Dia elkészítette és bemutatta a részletes költség-bevétel elszámolást, mely mindenre kiterjedı volt. A
program profittal zárult.
A II. modul januárban folytatódik.
5. Elnökség részvétele a tréningeken
Az elnökség részérıl felmerült az az igény, hogy
- legyen rálátásunk arra, mihez adja a MaG a nevét;
- kapjon valamit vissza az elnök, illetve az elnökségi tagok azért az energiáért és munkáért,
amit belefektetnek a szervezetbe.
A) A MaGon kívül szervezett programok
Támogatás típusa
Mit adunk
Marketing
• MaG levelezılistán
támogatás
meghirdetjük
Szakmai támogatás

Feltétel
• MaG tagok számára 10%
kedvezmény

• „A MaG által szakmailag
támogatott program” szöveg
használata
• A MaG logó használata
• MaG levelezılistán
meghirdetjük
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• MaG tagok számára 10%
kedvezmény
• Egy MaG elnökségi tag vagy az
elnökség által delegált MaG-tag
önköltséges (szállás-, étkezési díj és
egyéb személyes költség kifizetése)

• A MaG honlapra feltesszük

részvételének biztosítása az egyik
elsı programon, ami után az
elnökség dönt a szakmai
támogatásról.

B) A MaG által szervezett programok
A szervezı belekalkulálja egy MaG elnökségi tag vagy az elnökség által delegált MaG-tag
önköltséges (szállás-, étkezési díj és egyéb személyes költség kifizetése) részvételének biztosítását
a(z elsı) programon.
A részvétel jogai és kötelességei:
- Elsısorban az elnököt illeti meg.
- Ha az elnök nem kíván élni ezzel a jogával, akkor azt az elnökségi tagot illeti meg, aki
régebben vett részt programon ilyen keretekben.
- Amennyiben az elnökségi tagok közül nem egyértelmő a részvétel, akkor az elnökségi
tagok megegyeznek. Ha nem jön létre megegyezés, akkor sorshúzással döntik el a
részvételt.
- Ha egyik elnökségi tag sem kíván részt venni a programon, akkor az elnökség delegál egy
olyan MaG-tagot, akinek a véleményében megbízik.
- A kiválasztott „delegált” (elnök, elnökségi tag vagy MaG-tag) kötelessége egy írásos
összefoglalóban, illetve a következı elnökségi ülésen szóban beszámolni a programról.
- A delegált a program azon költségeit fizeti, amelyek a részvétele nélkül nem merültek
volna fel (szállás, étkezés, egyéb személyhez kapcsolt költség, pl. kiosztandó anyag díja).
Az Elnökség fenntartja a jogát, hogy a fenti szabályozástól egyedi esetekben eltérjen.
Szili megérkezik 10.40- kor.
Döntés : Dia és Judit Sean- OD tréning díjának számlázásához Dia megadja a fizetendı összeget,
Ági pedig elkészíti a számlát.
6. SZMT- MAG együttmőködés
Az együttmőködés feltételeinek megbeszélését még Karácsony elıtt tervezi az elnökség. A MaG
részérıl 2 fı (Ila, és Dia), az SZMT részérıl pedig az elnök fog részt venni a találkozón.
Várjuk a javaslatokat az elnökségtıl.
7. Együttmőködés más Gestaltosokkal
A MaG találkozót tervez a Közép-Európai Gestalt Központtal.
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8. Évzáró
Az elnökség az évzáró megbeszélést 2008. 12. 21-én tartja.
9. Szili lemondása
Szili hivatalosan is bejelentette lemondását, melyet az elnökség sajnálattal, de megértéssel
elfogadott. Megígérte Szili, hogy továbbra is részt fog venni a MaG munkájában, segíti azt
ötleteivel, tapasztalatával. Munkájához sok sikert kíván az elnökség.
Döntés:
Ági megszavaztatja a következı elnökségi ülés idıpontját, kérésre 2009 január elsı két hetére.
Az ülés befejezıdött, az alábbi napirendi pontok legközelebb kerülnek megbeszélésre:
2009 évi tréning terv
- Kailash Tuli: 3 téma
- Julianne
Elnökségi 5. tag

Teendık:
- Molnár Éva elküldi a Gestalt Estek programtervét az elnökségnek.
- Dia 3 típusú levelet fog megírni 2009. 01. 05-ig (az ehhez szükséges taglistát Ági
elkészíti), és 2009. 01. 15-ig elküldjük. Ági bekéri a könyvelı irodából az aktuális
nyitott listát.
- Dia és Judit Sean- OD tréning díjának számlázásához Dia megadja a fizetendı
összeget, Ági pedig elkészíti a számlát.
- Éva és Judit elkészíti a számunkra optimális alapképzés költségtervet, melyet
2009 elején elküldenek az elnökségnek.
- Ági megszavaztatja a következı elnökségi ülés idıpontját, kérésre 2009 január
elsı két hetére.
Következı elnökségi ülés idıpontja: szavazás eredményétıl függıen.
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