ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2009. november 10.
Készült: 2009. november 10 én 14.00-tól 16 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van: - elnökség: Erıs Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Schmideg Ádám
- jegyzıkönyvvezetı: Novák Ágnes
Napirendi pontok:
1. MaG szervezeti mőhely
2. Elnökségi részvétel a BodyMind tréningen
3. A MaG bemutatása Sylvia Crocker Fleming tréningjén
4. Gestalt Est
5. Programszervezı juttatása
6. MaG-MTE találkozó
7. Más szervezetekkel való kapcsolat
1. MaG szervezeti mőhely
Jan november 10-én délután érkezik. Az esti találkozón a mőhely fontosabb részleteit fogják a
résztvevık megbeszélni. Az elızetes jelentkezések alapján 10 fı vesz részt a workshopon. Dia
elküldte a költségvetési tervet az elnökségnek, amit az elnökség elfogadott. A számítások alapján a
mőhelymunka kb. 300.000 ft-ba fog kerülni.
2. Elnökségi részvétel a BodyMind tréningen
Judit és Ádám jelezte részvételét. A korábbi elnökségi döntés alapján az elnökség úgy döntött,
hogy Ádám vehet részt önköltségi áron a programon.
3. A MaG bemutatása Sylvia Crocker Fleming tréningjén
Malatinszky Judit ezen a tréningen bemutatja a résztvevıknek az Egyesületet. Beszél majd a
megalakulásról, az alapszabályban rögzített célokról, fontosabb múltbeli és jövıbeli eseményekrıl,
valamint a Tagságról. Elmondja Judit, hogyan lehet a tagságba belépni, és az Egyesület hírlevelére
feliratkozni.
4. Gestalt Est
A következı, elnökség által szervezett Gestalt Est 2009. november 16-án lesz, 18-tól 20 óráig fog
tartani. Témája a Szervezeti újjászületés.
Dia meghirdetésére több MaG-tag és nem MaG-tag is jelentkezett.
A következı Gestalt Estet 2009. december 14-én tartjuk szintén 18 órától 20 óráig. Az Est
elızetes címe: „Tanítani a taníthatatlant”. Akikkel beszélgetni lehet az Esten: Erıs Ila, Schmideg
Ádám, Boros András, Fekete Erika, Boros András.
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Ila megírja majd az Est rövid tartalmát és meghirdeti azt.
Dia pedig elküldi Molnár Évának a korábbi szervezıi meghirdetés levelét.
5. Programszervezı juttatása
Az elnökség korábbi döntése megerısítésre került.
Miszerint:
• ha a program nyereséges vagy 0 szaldós, akkor a szervezı ingyen vehet részt rajta
• új elnökségi döntés: ha a veszteség nagyobb, mint a fél ár, akkor fél áron, ha kevesebb,
mint a fél ár, akkor továbbra is ingyenes a szervezı részvétele a programon.
• második csoport akkor indulhat, ha minimum 0 szaldós eredménnyel zár. Az elnökség
hozhat egyedi döntést is.
• új elnökségi döntés: ha indul második csoport, akkor a szervezı a két csoport által
termelt nyereség felének 15 %-át kapja BÓN formájában. A BÓN a következı naptári év
végéig érvényes, névre szóló, és a MaG által meghirdetett programokon használható fel.
A döntés érvényes a már folyamatban lévı, és a meghirdetett tréningekre is (Alapképzés,
BodyMind).
• Az aktuális tréningeknél az elnökség dönt arról, hogy meghirdeti a szervezıi posztot, vagy
maga jelöli ki a szervezıt.
6. MaG-MTE találkozó
A találkozó megtörtént Erıs Ila, Bozsogi Dia, Mondok Árpád és Fekete Erika részvételével.
Bemutatták az egyesületeket, beszéltek a szervezeti mőködésekrıl (hasonlóságokról,
különbségekrıl), a tagságról, aktuális programokról. Egy következı találkozón egyeztetünk velük
a lehetséges együttmőködésekrıl.
7. Más szervezetekkel való kapcsolat
Az elnökség arról beszélgetett, hogy milyen képzéseket tekint „Gestalt”-osnak azok közül, ahol
megjelennek a Gestalt elemei.

Teendık:
Ila:
Dia:

• Megírja a következı Gestalt Est tartalmát, és meghirdeti az
Estet.
• Molnár Évának elküldi a korábbi szervezıi meghirdetést.

Következı elnökségi ülés idıpontja:
2009. december 09-én lesz 09.30-tól 12.30-ig
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