ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Magyar Gestalt Egyesület
2009. június 26.
Készült: 2009. június 26-án 10 órakor
Helyszín: Zugló, Stefánia Pizzéria
Jelen van: - elnökség: Erős Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Kis-Tamás Loránd
- tagság: Bence Judit
- jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
Napirendi pontok:
1. Alapképzés
2. Honlap
3. Terápiatréning
4. Site visit
5. KaPoCs
6. Pénztár és könyvelési helyek
7. Gestalt műhely augusztusban
8. Tagság javaslatai az elnökség felé
9. Egyéb apróságok
1. Alapképzés
Az elnökség preferenciája, hogy a korai jelentkezésű MaG-tagok díja legyen 100 000 Ft alatt, így
az elnökség megszavazta azt a költségvetési tervet, amivel ez 96 000 Ft + ÁFA, illetve 8 fizetős
résztvevő esetén körülbelül nullszaldós a képzés.
További döntések:
• résztvevői létszám: 12-20 fő
• időpont: szerdán vagy csütörtökön 17-21 óra között
• egy elnökségi tag önköltségi áron vesz részt a képzésen
Az elnökség korábban meghozott döntésének megfelelően a képzők elmehetnek egymás
moduljaira az alábbi keretekkel:
• egy modulra maximum két képző mehet résztvevőként
• egy képző maximum két másik modulon vehet részt
• a részvétel önköltségi alapon történik (a saját költségeit kifizeti, pl. kávészünet)
• több mint két képző egy modulra való jelentkezése esetén a jelentkezés sorrendje dönt
2. Honlap
A honlap projektcsapat (Kozák Olivér, Schmideg Ádám) múlt héten találkozott, és
megállapították, hogy a tagságon belül senki nem vállalja a projektvezetést. Az elnökség meghozta
azt a döntést, hogy felmond a korábbi beszállítónak a honlapszerkesztés ügyében, és új
szolgáltatóval lép kapcsolatba.
A Panthera Bt. 150 000 Ft-os ajánlatát (grafikai terv, honlapszerkesztés, betanítás) az elnökség
elfogadta.
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A projektvezetésre adott árajánlat kapcsán (4000 Ft-os óradíj) az elnökség maximum 32 000 Ft-os
keretet határozott meg.
Első lépésként a honlap projektcsapat a fejlesztővel együtt keddig összeállít egy projekttervet
határidőkkel és időigénnyel. Dia összehívja a találkozót.
3. Terápiatréning
A költségvetéshez az a plusz információ derült ki, hogy évente 1000 oldal angol nyelvű kötelező
olvasmányt hoznak a képzők. Ennek a lefordíttatása plusz költséggel járna.
Ila rákérdez Daannál, hogy mik ezek a kötelező olvasmányok. Várjuk Daan válaszát is, hogy
EAGT hogyan kezelné ezt a helyzetet.
Az elnökség azt a döntést hozta, hogy a bekészítés költségét is beteszi Ila a költségvetésbe. A
következő elnökségi ülések egyikén döntünk a végleges költségvetésről.
4. Site visit
Malatinszky Judit szlovák ügyfél szerzésén dolgozik, Dia egy osztrák tanácsadóval van
kapcsolatban. Ila elküldi a hirdetést Gabrielának (szlovák résztvevő volt a gestalt konferencián),
illetve szétküldi a meghirdetést a szokásos levelezőlistákra (MaG, Flow Csoport, SzMT).
5. KaPoCs
Dia lefoglalja az Apacukát. Kedden folytatja az egyeztetést a projektcsapat.
6. Pénztár és könyvelési helyek
Dia újra elküldi a javaslatot és az elnökségi tagok legkésőbb keddig reagálnak.
7. Gestalt műhely augusztusban
Az elnökségi tagok keddig megírják, hogy terveznek-e elmenni a programra, és szeretnék-e
igénybe venni az elnökségi kedvezményt. Ha többen is jelzik az igényüket, akkor a szokásos
rendszer szerint hozzuk meg a döntést, hogy ki veheti igénybe a kedvezményt.
Teendők:
Ila:

− Tartja a kapcsolatot Daannal a kötelező olvasmányok kapcsán.
− Elküldi a site visit meghirdetéseket a levlistákra, és felveszi a
kapcsolatot Gabrielával
Dia:
− Lefoglalja az Apacukát a MaG találkozóra
− visszajelez a Panthera Bt-nek
− összehívja a keddi honlap projekt találkozót
− tartja a kapcsolatot az osztrák tanácsadóval a site visit ügyfelek
kapcsán
M. Judit és B. Judit − a site visitekhez keresnek ügyfelet
Loránd:
− megszervezi az alapképzés időpontjait
− meghirdeti az alapképzést
Mindenki:
− reagál a kasszakezelési és könyvelési javaslatra
− reagál az augusztusi Gestalt műhellyel kapcsolatos kérdésekre

Következő elnökségi ülés időpontja: 2009. augusztus 14. 9.30-13.00
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