ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2009. október 15.
Készült: 2009. október 15 én 9.30-tól 13 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van: - elnökség: Erıs Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Schmideg Ádám, Kis-Tamás
Loránd
- tagság: Viga Orsi
- jegyzıkönyvvezetı: Novák Ágnes
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9. Terápia tréning
10. MaG- MTE együttmőködés
11. NOGT tagság
12. MaG- SZMT
13. Les Wyman
14. ODWS
1. Body tréning
Arye Bursztyn és Yaacov Kaiser 2010. 01. 15-tıl 17-ig tartják a Body tréninget, melyet a szervezı
Viga Orsi jövı héten fog meghirdetni.
Döntés: - A program 10 fizetıs résztvevıtıl és maximum 16 fıvel tartható. A tréningen
részt vehet 1 elnökségi tag (önköltségi áron) és a szervezı (ingyen). Így a tréningen max 14
fizetıs fı venne részt.
- November 15-ig történı jelentkezés esetén jelentıs kedvezményeket lehet igénybe
venni.
- Orsi elkészítette költségtervet, ezt az elnökség véleményezte, és elfogadta.
A meghirdetett kedvezmények felett aki magánszemélyként vesz részt a tréningen, további 10%
kedvezményt is igénybe vehet. Esetleg részletfizetés is kérhetı, melyet az elnökség egyedileg bírál
majd el.
Az elnökség arról is beszélgetett, hogy milyen nyelven kerüljön megtartásra a tréning. Ezzel
kapcsolatban Orsi megkérdezi a tréneket, hogy ık a hébert vagy az angolt preferálják.
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2. Jegyzıkönyvírás
A jegyzıkönyvi folyamatot az alábbiakban határozta meg az elnökség:
- Elnökségi ülés után 2 munkanapon belül az adminisztrátor megírja a
jegyzıkönyvet, ezután elküldi az elnökségnek.
- Ezután 2 munkanapon belül legalább 2 elnökségi tag megnézi, reagál rá.
- Az esetleges javítások után maximum 1 héten küldjük ki a jegyzıkönyvet a
Tagságnak.
A cél az, hogy az elkészült jegyzıkönyv konkrét és informatív legyen.
3. Elnökségi döntések e-mailben
Elıfordul, hogy 2 elnökségi ülés között is szükséges különbözı döntéseket meghozni, ezt emailben intézi az elnökség. Ezek a döntések a következı elnökségi jegyzıkönyvben lesznek
rögzítve, és az az elnökségi tag terjeszti elı, aki a döntést kezdeményezte.
4. Alapképzés
E-mailen hozott döntés alapján:
- Dr. Andrásofszky Enikı kérésére a MaG 50.000 Ft támogatást ad az Alapképzés
részvételi díjához.
- Az Alapképzésen egyedi alkalmakra is lehet jelentkezni.
Loránd beszámolója alapján az 1. csoportban hárman visszamondták a jelentkezést. Így a
csoportban16 fizetıs résztvevı, 1 elnökségi tag, a szervezı és a trénerek lesznek.
A 2. csoportban eddig biztosan 7 fı jelentkezett. 3 fı várólistán van, és ketten telefonon jelezték
részvételüket.
Döntés:
- A szervezı térítésmentesen vesz részt a képzésen.
- Loránd további jutalékánka kiszámításához az alap a két csoport által termelt
összprofit fele.
- Külön döntés alapján mindkét csoportban részt vesz egy- egy elnökségi tag.
Szerdán Bozsogi Dia, csütörtökön pedig Malatinszky Judit.
Elızetes számítások alapján várhatóan mindkét képzés nyereséges lesz.
5. Gestalt Est
Molnár Éva lemondott a Gestalt Estek szervezésérıl. Ezt a döntését az elnökség nagyon sajnálja,
megérti, és elfogadja. Felajánlotta, hogy segít az utódja megkeresésében, és átadja a tapasztalatait,
javaslatait.
Döntés: Amíg az Egyesület és Éva megtalálja az Estek leendı szervezıjét, addig az elnökség
szervezi és tartja a következı két Gestalt Estet. Az elsı 2009. november 16-án lesz 18-20 óráig. A
leendı téma a Szervezeti újjászületés lesz. A pontos cím megtalálásáról Dia e-mailben elindítja az
ötletelést. A második Est 2009. december 14-én 18-20 óráig fog tartani. Ennek az Estnek a
témája a Gestalt tanítása lesz. Ádám indítja a levelezést a cím megtalálására.
6. MaG szervezeti mőhely
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A MaG szervezeti mőhely 2009. november 11-tıl 12-ig fog tartani. Jan Standaert tartja
Belgiumból. Az elızetes elnökségi döntés alapján a jelenleg is tag Alapítókon kívül meghívást
kapnak azok az Alapító tagok is, akik idıközben kiléptek az Egyesületbıl. Jan szeretne minél
több információt kapni a Gestalt Egyesületrıl. Ila az Egyesület ıstörténetét írja meg, Dia pedig a
fıbb változásokat győjti össze. Ezután véleményezésre körbeküldik az elnökségnek. Az elnökség
a felmerülı költségekrıl is beszélt. Az Egyesület fizeti a kávészünetet és a háziasszonyt, de nem
fizeti, viszont kérésre intézi az ebédet. Dia, a ws fıszervezıje leegyezteti Jannal a november 10-i
érkezését, mert Jan szeretné már a workshop elıtti estét az ismerkedéssel tölteni. Az elnökség
javaslata egy vacsora mellett eltöltött beszélgetés.
7. MaG-Flow együttmőködés
Megállapodás alapján a MaG ingyenes programjaira ingyen használhatja a TRC-t, ezért az
elnökség úgy döntött, hogy a MaG által szervezett programokon a Flow-s résztvevık 15%
kedvezményt vehetnek igénybe. Hogy ki a Flow-s, arról Dia a Flow ügyvezetıjétıl kér
állásfoglalást.
8. Honlap
A projekt team (Dia, Ádám, Olivér és Tóth István fejlesztı és projektvezetı) megünnepelte a
régóta várt és igen jól sikerült honlapot. A teljes költség kifizetéshez a szállító további számlát
nyújt be az Egyesületnek.
9. Terápia tréning
A csoport maximum 18 fıvel indul. Ila elküldi a terápia tréning meghirdetést a MaG hírlevél
listára és az SZMT-re is.
10. MaG-MTE (Magyar Transzperszonális Egyesület) együttmőködés
A találkozó november 5-én lesz, ahol az együttmőködés feltételeinek megbeszélésére kerül majd
sor. Az Elnökségbıl Ila mindenképpen elmegy, ha Dia ráér, ı csatlakozik, ha nem ér rá, akkor
más elnökségi tag kíséri el Ilát.
11. NOGT tagság
(EAGT) European Association for Gestalt Therapy (Ld. www.eagt.org)
Döntés: Az elnökség úgy döntött, hogy megnézi a tagság teljesüléséhez szükséges feltételeket,
majd kapcsolatba lép velük.
12. MaG-SZMT együttmőködés
Az együttmőködés egyik célja, hogy a szervezetek által tartott programok ne legyenek egy idıben,
így a tagjaik érdeklıdés esetén egymás programjain is részt tudnak venni.
Ezért Novák Ági az alábbiakban jár el:
• Szıke-Kis Évával elküldik egymásnak a programok idıpontjait,
• Lépéseket tesz, hogy a MaG felkerüljön az SZMT honlapjára,
• Bekéri az SZMT konferencia idıpontját,
• Informálódik az SZMT elnökségi üléseinek idıpontjáról, hogy meghívásuknak eleget
tudjunk tenni.
Az elnökség szívesen megosztja best practice-eiket, nehézségeiket. Ezt Dia fogja össze.

3

13. Gestalt részben távoktatás
Les Wyman nemrég megkereste az Egyesületet, hogy egy új alapú, részben távképzési formát
ismertessen meg. Ila összekapcsolja Lest Ádámmal és Olivérrel, akik a fölajánlott demó
befogadásához szükséges teendıket elıkészítik.
14. ODWS
A MaG támogatja a 2010 augusztusára szervezıdı ODWS rendezvényt (lásd:
www.odworldsummit.org). A támogatás eddig részben anyagi volt (150 000 Ft-tal támogattuk a
szervezést, amit majd egy ingyenes belépıjegyre lehet váltani), részben munkával történik: Ila és
Dia dolgoznak azon, hogy a világ minden tájáról híres szervezetfejlesztık jöjjenek elıadónak. A
Gestalt irányzatot Edwin Nevis fogja képviselni. Lesz egy Gestaltos Master Class is a konferencia
elıtt vagy után – ez érdekes lehet az itthoni Gestalt iránt érdeklıdıknek.
Teendık:

Dia:

• Elküldi a terápia tréning meghirdetést a MaG hírlevél listára
és az SZMT-re.
• Összekapcsolja Les-t Ádámmal, és Olivérrel a demo-val
kapcsolatosan.
• Megkeresi a szervezıi részvétel korábban elfogadott %- os
költségét
• A november 16-i Gestalt Est címérıl elindítja az ötletelést.
• Molnár Évának elküldi a korábbi szervezıi meghirdetést.
• Jan-nak összegyőjti a MaG fontos változásait a
workshophoz, és egyezteti az érkezését, az esti vacsorát.

Orsi:

•

Ila:

•

Ádám:
Ági:

Megkérdezi Arye-t és Yacoov-ot, hogy milyen nyelven
szeretnék megtartani a body tréninget
19-ei héten meghirdeti a tréninget.

• A decemberi Gestalt Est pontos címének kitalálásáról indít
ötletelést.
• Megadja a Gestalt Estek és a Body tréning idıpontját
Szıke-Kis Évának (SzMT)
• Bekéri az SZMT-tıl a konferencia idıpontját
• Keresztlinkek megadása
• Doodle a decemberi elnökségi idıpontjára.

Következı elnökségi ülés idıpontja:
2009. november 10. 13.00-17.00
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