ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2009. február 18.
Készült: 2009. február 18-án 9 óra 30 perckor
Helyszín: 1146 Budapest, Zichy G. u 5. fsz.
Jelen van: - elnökség: Erıs Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Sz. Fekete Éva
- jegyzıkönyvvezetı: Novák Ágnes
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1. 2009 évi tagdíjak.
Február második hetében elkészültek, és postázásra kerültek a 2009 évi tagdíjak. Az átutalások
folyamatosan érkeznek.
Teendı: Dia február 23-án elkészíti az emlékeztetı leveleket, miben emlékezteti a Tagokat, hogy
5. 000 forint kupon kedvezményt kapnak, akik február 28-ig befizetik a tagdíjakat.
Döntés: A kupon névre szóló lesz, és más támogatással is összevonható.
2. Alapképzés.
Az Alapképzés programja összeállt, a tematikák folyamatosan készülnek. A képzık köre is teljes.
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Döntés: A képzık ingyen vehetnek részt másik 2 modulon, modulonként maximum ketten.
A részvétel a jelentkezés sorrendjében történik.
3. Gestalt.hu e-mail cím.
a) A honlapon megadott gestalt@gestalt.hu címre beérkezı üzeneteket az Elnökség egymás
között felosztja, és azokat megválaszolja.
b) Az Elnökség hivatalos e-mail címe az elnokseg@gestalt.hu. Itt tudják a tagok elérni
közvetlenül az elnökségi tagokat, és észrevételeitek részükre megküldeni.
4. 2009 elsı Gestalt Estje
Az idei elsı Gestalt Est nagyon sikeresen volt. A nagy érdeklıdésre tekintettel megismételték
február 13-án az elıadást.
Folyamatos, és jól mőködik az egyeztetés az elnökség, és a szervezık között.
5. 2009 Leaders’ konferencia
Március 24. és 28. között kerül megrendezésre. Eddig 38 résztvevı jelezte részvételét. A MaG-ot az
elnökségbıl ketten (Ila és Dia), a tagságból pedig hárman (Bence Judit, Viga Orsi, Kozák Imre
Olivér) fogják képviselni.
A Flow Consulting-tól 100.000 Forint támogatást kapott az egyesület. Pénzügyileg a konferencia
várhatóan nullszaldóval vagy kevés nyereséggel zárul.
A Roots konferencián várhatóan 3 fı képviseli majd a Magyar Gestalt Egyesületet.
.
6. Pályázat
Kozák Imre Olivér pályázatot nyújtott be a Roots konferenciára.
Döntés: Az elnökség a pályázati lap tanulmányozása után Olivér részére 50.000 forint
támogatást hagyott jóvá.A pályázati lap egyértelmőbbé tételéért Éva kiegészíti az Utazási
támogatásról szóló részt: „Utazási kedvezményt csak abban az esetben tudunk biztosítani, ha a
programon való részvétel támogatása nem éri el a maximális 50 000 Ft-ot.”
7. Seán tréning II.
A II-es modult Seán egyedül tartotta, Susanne egészségügyi okok miatt maradt távol.
A tréning nagyon jól sikerült, úgy szakmailag, mint pénzügyileg. Profittal zárult.
Teendık: Dia bekéri a számlákat Seántól, és elkészíti a pénzügyi elszámolást.
8. ODWS
A Szervezetfejlesztık világtalálkozója 2010 augusztusában kerül megrendezésre, melyre az
egyesület 125.000 forint támogatást adott. Ezt az összeg felhasználható a részvételre.
9. 2009 évi tréning terv:
- Kailash Tuli: A jógát hozza a Leaders’ konferenciára.
Hogy dolgozunk-e vele a jövıben, az elnökség azután dönti el, miután megnézi munkáját a
konferencián.
- Julianne : Body, néhány napos workshop tartására lehetne meghívni..
Mivel a test fontos szerepet játszik a Gestaltban, és a referenciái is igen pozitívak, az alábbi
döntés született: Felvesszük vele a kapcsolatot, egyeztetünk idıpontot, és megbeszéljük a
kondíciókat.
2

10. Honlap
a) projekt
b) honlap angolul
Döntés:
a) Teendı: Dia február 19-ig hirdeti meg a tagságban a projektszervezést.
b) a megválasztott projektvezetı dolga lesz, hogy a honlap melyik részeit fordíttassuk le.
A fordítás költségeit az egyesület kifizeti.
11. MaG- SZMT találkozó
Az elnökség összeszedte a szempontokat a találkozóra.
12. Együttmőködés más szervezetekkel
Ila és Dia fogják tartani a kapcsolatot a különbözı szervezetekkel. Az együttmőködésre minta az
SzMT-vel való együttmőködési módok.
13. Együttmőködés más hazai Gestaltosokkal
Az elnökség összegyőjtötte egy elsı találkozó esetén lehetséges kérdéseket, szempontokat.
14. Terápia tréning
Érdeklıdés mutatkozott a tréning iránt, ezért az elnökség a megtervezés fázisairól és
megszervezésérıl beszélt.
Tervezett indítás 2010
Fázisai:
- szakmai, pénzügyi elıkészítés
- szervezés
- fenntartás
A tréning jelenleg az elıkészítési szakaszban tart.
A Team összeállt. Ila március közepéig visszajelzést ad, hogy vállalja-e a vezetést.
15. Adminisztrátor helyettesítése
Amennyiben hosszú távon szükségessé válik, az elnökség újra beszélni fog róla.
16. Vezetékes telefonszám
Az egyesületnek nem központi számot, hanem az egyes területek kapcsolattartóinak elérhetıségét
adjuk meg.
Egyesületi ügyek: Erıs Ila 06-20-222-9959
Pályázati ügyek: Fekete Éva 06-20-559-0470
Programok: Bozsogi Dia 06-20-342-6108
Tagság, adminisztráció: Novák Ági 06-20-496-5043)
17. 5. elnökségi tag
Teendık: Dia file-t készít a szerveren, hogy melyik elnökségi tag mikor lépett be az egyesületbe. A
Közgyőlésen a szabad elnökségi helyekre választunk elnökségi tagokat, ezt Ila elıre meghirdeti.
18. Közgyőlés
Idıpontja: 2009. május 7-én, Flow Tréningközpont, 17-20 óráig
Teendık: Ági lefoglalja a jobb nagytermet.
A következı elnökségi ülésen az elnökség témákat győjt és felkészül a közgyőlésre.
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Az ülés befejezıdött, az alábbi napirendi pontok legközelebb kerülnek megbeszélésre:
- Felkészülés a közgyőlésre
Teendık:
- Pályázati lap utazási igény részének módosítása.
- Dia február 23-án elkészíti az emlékeztetı leveleket.
- Dia bekéri a számlákat Seántól, és elkészíti a pénzügyi elszámolást.
- Dia február 19-ig hirdeti meg a tagságban a projektszervezést.
- Dia file-t készít a szerveren, hogy melyik elnökségi tag mikor lépett be az egyesületbe.
- TRC foglalás a közgyőlésre
- Ági megszavaztatja a következı két elnökségi ülés idıpontját.
Következı elnökségi ülés idıpontja: szavazás eredményétıl függıen.
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