ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2009. május 27.

Készült: 2009. 05. 29-én 9 óra 30 perckor
Helyszín: 1146 Budapest, Zichy G. u 5. fsz.
Jelen van: - elnökség: Erıs Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Kis- Tamás Loránd, Schmideg Ádám
- tagság: Bence Judit, Viga Orsi
- jegyzıkönyvvezetı: Novák Ágnes
Napirendi pontok:
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8.

Új elnökségi tagok
Alapképzés
KaPoCs
İszi workshop
Terápia tréning
Honlap
Az Egyesület pénzügyei
IOSD Site-visitek szervezése

1. Új elnökségi tagok
Az elnök üdvözölte az új elnökségi tagokat, az új elnökséget. Elmondta, hogy fordulópont
következett be a MaG életében, és „testesebb lett a MaG”. Kötetlen beszélgetés
keretében elmondták az új elnökségi tagok, ki hogy érzi magát az elnökségben, mit jelent
ez a szerep, vannak-e elvárások.
2. Alapképzés
Judit és Loránd beszámoltak arról, hogy hol tart a képzési tematika. Megbeszélték a
különbözı kereteket, határidıket. Judit folyamatosan átadja az információkat Lorándnak, aki
a projektszervezı.
Teendık: Folyamatos tájékoztatás a szervezési munkákról, véglegesíteni a témákat, képzıket
és a költségtervet.
3. KaPoCs (Közösségi Projekt Csapat)
A csapat tagjai: Dia, Judit, és Loránd- projektvezetı.
Döntés: Az elnökség megszavazta, hogy a szervezendı programokra 2009. júniustóldecemberig 50.000 forint keret áll rendelkezésre, mely év végén újra meghatározásra
kerül majd.
Teendı: Loránd doodle-t készít az 1. program idıpontjára.
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4. İszi workshop
Az Elnökség beszélgetett a témákról, hívókérdésrıl, s arról, hogy melyik külföldi tréner
tartsa.
Döntések:
• 2009. szeptemberében legyen a program,
• Jan Standaertet kérjük fel, aki már vezetett egy sikeres szervezeti mőhelyt a MaGnak.
• Téma: Felkészülés Ila távozására
Teendık: Dia elkészíti a kapcsolódó költségvetést, és kapcsolatba lép Jannal.
5. Terápia tréning
Ila elküldte a projekt teamnek a költségtervet. Az egyeztetések után Ila ír a tréning fontos
pontjairól.
6. Honlap
A meghirdetett holnapprojekt-vezetı poszt kapcsán Schmideg Ádám és Kozák Olivér
jelentkeztek. Diával együtt összeülnek, és megbeszélik:
- ki lesz a projektvezetı
- kinek mi a feladata
- mi kerüljön fordításra
7. Az Egyesület pénzügyei
- Az Elnökség megszavazta, hogy a 2008. évi eredmény terhére leírásra kerüljenek
a 2006-2007 évi rendezetlen vevıi tételek.
- Dia és Ági megbeszélik a pénztárkezelés szabályait, és a javaslatokat elküldik az
elnökségnek.
9. IOSD Site-visit szervezése
A nemzetközi Gestalt alapú szervezetfejlesztési képzés (International Organization and
System Development) egyik modulja Dunakilitin lesz, szeptemberben.
A feladatunk: találni 2 Dunakiliti közeli magyar, 2 osztrák, 2 szlovák ügyfelet, hogy
hozzájuk elmehessenek gyakorlatra a résztvevık.
A projektcsapat tagjai: Erıs Ila, Viga Orsi, Bozsogi Dia, Bence Judit és Kozák Imre Olivér.
A következı projekt meetingen megbeszélik kik lesznek azok az ügyfelek, akiket
megkeresnek.
Teendık: Ila tovább küldi Seán levelét az elnökségnek.
Teendık:
Ila:
- Elküldte terápia tréning költségtervét.
- Tovább küldi Seán levelét az elnökségnek.
Az egyeztetések után Ila ír a tréning fontos pontjairól.
Dia:

- Elkészíti az ıszi workshop költségvetést és kapcsolatba lép Jannal
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- Ágival megbeszéli a pénztárkezelés szabályait, és a javaslatokat elküldik
azelnökségnek.
Loránd: - Folyamatos tájékoztatás a szervezési munkáról.
- Doodle-t készít a KaPoCS 1. program idıpontjára.
Következı elnökségi ülés idıpontja: 2009. június 26. 9.30- 13 óráig.
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