ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Magyar Gestalt Egyesület
2009. március 31.

Készült:
Helyszín:

2009. március 31-én 9 óra 30 perckor
1146 Budapest, Zichy G. u 5. fsz.

Jelen van:

- elnökség: Erős Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Sz. Fekete Éva
- jegyzőkönyvvezető: Novák Ágnes

Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Előző elnökségi teendőinek utókövetése
Leaders’ Konferencia
Terápia tréning
Alapképzés
Elnökségi tagok jelölése
Felkészülés a 05. 07-i közgyűlésre
Gestalt Est
MaG-SZMT találkozó

1. Utókövetés: teendők
Dia:
- Pályázati lap utazási igény részének módosítása.
- Excel táblában a beadott pályázatok követése.
Judit: - Felhívja azokat a tagokat, akik még nem fizettek 2009. 03. 31-ig, hogy amennyiben
tagságukat szeretnék fenntartani, rendezzék a tagdíjukat.
Dia: - Az elmaradt számlákat bekéri Seán Gaffney-től, és elkészíti a pénzügyi elszámolást.
- Április 03-ig meghirdeti a tagságban a Honlap projekt szervezést.
- A névre szóló kuponokat április 03-ig kiküldi.
2. Konferencia
A szervezők közel másfél éves munkájának eredménye volt ez a konferencia.
A MaG-nak erős nemzetközi hírnevet adott. Nemcsak a MaG-nak, hanem a Gestalt
közösségnek is új erőt, komoly fordulópontot jelentett.
A konferencián jelen volt a szervezőcsapat 6 tagja:
- Erős Ila
- Bozsogi Dia
- Viga Orsi
- Kozák Imre Olivér
- Bence Judit
- Tunkel Judit
A workshopok nagyon különlegesek és érdekesek voltak. A konferencián tapasztaltak alapján
Body work témában például Arye-Yaacov munkája igen kiemelkedő volt. Az elnökség tervezi
meghívásukat.
Nemcsak szakmailag volt sikeres a szervezés, hanem pénzügyileg is profittal zárt konferencia.
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3. Terápia tréning
Ila elvállalja a team vezetését. Norvégiából kapott az egyesület ajánlatot, dolgozunk a
megvalósításán.
• A képzés az EAGT (Gestalt Terapeuták Európai Egyesülete) által
akkreditáltatható lesz.
• Trénerképzés is kapcsolódik a terápia tréninghez, hogy a későbbiekben a
magyarok is tudják vezetni.
4. Alapképzés
Judit kiküldi a szervezői poszt meghirdetését a tagságnak.

5. Elnökségi tagok jelölése
Az elnökségi tagoknak lejárt a mandátuma, s közülük Éva nem, Dia és Judit jelölteti
magát.
Éva indoka: „Felkértek az SZMT elnökségébe, hosszas töprengés után elfogadtam. A két
elnökségi tagságot egyszerre nem tudom felelősségteljesen ellátni, így fájó szívvel ugyan, de
lemondtam a MaG-beli újrajelölésemről. Köszönöm Ilának, Diának, Juditnak az eddig
tanultakat, melyet az SZMT megújítása során biztosan, és igen jól fel tudok használni!
Továbbra is amennyire csak időm és energiáim engedi, részt kívánok venni az MaG
tevékenységében.. Fekete Éva”
Az egyesületben szervezeti megújulás zajlik.
– Dia elvállalta a különböző workshopok szervezési munkáit, amit őszre tervezünk.
6. Közgyűlés előkészítése (2009. május 07. 17-20 óráig)
- Ila előzetes meghívó levelet küld ki a közgyűlésre, majd 15 nappal a közgyűlés előtt
kiküldésre kerülnek a végleges meghívók.
- Ági elkészíti a 2008-as év pénzügyi beszámolóját
- Dia megírja: Mi történt 2008. május és 2009. május között?
- Judit a 2009 éves tervet írja meg.
- A választáshoz Dia elkészíti a szavazó cédulákat és a jelenléti ívet.
7. Gestalt Est
A szervezésben elakadás volt, és az elnökség további támogatást ad a szervezőknek.
8. Beszámoló a MaG- SzMT találkozóról
Dia és Ila beszámoltak arról, milyen együttműködési lehetőségekről beszéltek a
találkozón. A részletes feljegyzést Dia elkészíti, és elküldi az Elnökségnek.
.
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Teendők:
Dia:
−
−
−
−
−
−
−
−

Pályázati lap utazási igény részének módosítása.
Excel táblában a beadott pályázatok követése.
Az elmaradt számlákat bekéri Seán Gaffney-től, és elkészíti a pénzügyi elszámolást.
Április 03-ig meghirdeti a tagságban a Honlap projekt szervezést.
A névre szóló kuponokat április 03-ig kiküldi.
Elvállalta a különböző workshopok szervezési munkáit
Mi történt 2008. május és 2009. május között?
A választáshoz szavazó cédulákat, és jelenléti ívet készít.

Judit:
− Felhívja azokat a tagokat, akik még nem fizettek 2009. 03. 31-ig, hogy amennyiben tagságukat
szeretnék fenntartani, rendezzék a tagdíjukat.
− Kiküldi a szervezői poszt meghirdetését a tagságnak
− 2009 éves tervet írja meg.
Ági:
−

2008 pénzügyi beszámoló elkészítése
Következő elnökségi ülés időpontja: 2009. április 29.
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