ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2009. április 29.

Készült: 2009. április 29-én 9 óra 30 perckor
Helyszín: 1146 Budapest, Zichy G. u 5. fsz.
Jelen van: - elnökség: Erıs Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Sz. Fekete Éva
- tagság: Kis-Tamás Loránd
- jegyzıkönyvvezetı: Novák Ágnes
Napirendi pontok:

1.
2.
3.
4.
5.

Alapképzés
Tréningek
Gestalt Est
Felkészülés a 05. 07-i közgyőlésre
Utókövetés

1. Alapképzés
A tagságból Kis-Tamás Loránd elvállalta a korábban már meghirdetett szervezıi posztot.
Loránd már rendelkezik ilyen irányú tapasztalattal. Mostantól hárman (Malatinszky Judit,
Fekete Éva, és Kis-Tamás Loránd) tartják a kapcsolatot. A következı találkozón pedig
már a képzés költségvetése is elkészül.

2. Tréningek
- Body work (Arye- Yaacov)
A tréning várhatóan decemberben fog indulni. Az elnökség megkérdezi Viga Orsit, hogy
elvállalja-e a tréning megszervezését, aki már kifejezte érdeklıdését. A két szervezı
(Alapképzés és Body work) folyamatosan fog egyeztetni egymással.
- Terápia tréning
Ila elkészíti a tréning költségbecslését, és továbbküldi a teamnek.
Döntés: Az a szervezı, aki a fenntartási munkát végzi, nem vehet részt a terápia tréningen.
3. Gestalt Est
A legutolsó Esten (Lapu Klára: „Álommunka”) 26 érdeklıdı volt, ebbıl 4 fı a
tagságból vett részt.
Ahhoz, hogy a Gestalt Estek továbbra is ilyen sikeresek legyenek, szükséges még egy
szervezı Molnár Éva mellé. Továbbra is keressük ezt a személyt.
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4. Felkészülés a 05. 07-i közgyőlésre
Elnökségi tag jelöltek:
Bozsogi Dia
Malatinszky Judit
Kis-Tamás Loránd
Viga Orsi
Goldschmidt Liza
Molnár Éva
Schmideg Ádám
Közülük négyen kerülnek be az elnökségbe.
Ila elküldi a közgyőléshez a meghívót.
Ági felhívja azokat a tagokat akik még nem fizettek, hogy amennyiben tagságukat szeretnék
fenntartani, rendezzék a tagdíjukat.
A kilépett tagok kapcsán az elengedésrıl is beszélgettünk.
A részletes beszámolókat a közgyőlésen hallhatjátok majd.

5. Utókövetés
Dia elküldi a MaG honlap projekt vezetés pályázati lapját a tagságnak.
A választáshoz Dia elkészítette a szavazó cédulákat és a jelenléti ívet.
Elkészültek a beszámolók.

Teendık:
Ila:
- Elkészíti a tréning költség becslését, és továbbküldi a teamnek.
- Elküldi a közgyőlési meghívót.
Dia:
- Elküldi a MaG honlap projekt vezetés pályázati lapját a tagságnak
Ági:
- felhívja azokat a tagokat, akik még nem fizettek, hogy amennyiben tagságukat
szeretnék fenntartani, rendezzék a tagdíjukat.
Következı elnökségi ülés idıpontja: Az elnökségi tagok megválasztásától függ.
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