ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2010. január 14.
Készült: 2010. január 14 én 09.30-tól 12 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van: -

új elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Bence Judit, KisTamás Loránd
leköszönı elnök: Erıs Ila
jegyzıkönyvvezetı: Novák Ágnes

Napirendi pontok:
1. Az elnöki teendık átadás-átvétele
2. Az új elnökségi tag üdvözlése
3. Alapképzés oklevél átadása
4. Alapképzés lezárása
5. Terápiatréning-szervezı
6. Beszámoló a MaG-NGI találkozóról
7. Elnöki levél
1. Az elnöki teendık átadás-átvétele
Az elnökváltás után néhány fontos dolgot meg kell tenni, ami elengedhetetlen az Egyesület
további, folyamatos mőködéséhez.
Ügymenettel kapcsolatos teendık:
- a közgyőlési jegyzıkönyv és kapcsolódó bizonylatainak eljuttatása a Fıvárosi
cégbíróságra /M. Judit/
- az Egyesület alapszabályának módosítása /M. Judit/
- Aláírásra jogosult személyek módosítása a folyószámla-vezetı banknál /Ági/
Az új elnök bemutatása:
írásban:
- Ila elköszön az Egyesülettıl, és bemutatja az új elnököt, Ádámot és az új
elnökségi tagot, Bence Juditot.
- A különbözı belföldi és külföldi partnereket együtt tájékoztatják a változásról.
/Ila és Ádám/
- A honlapon Ádám mutatkozik be, ehhez kapcsolódóan összegyőjti a közgyőlés
résztvevıitıl a személyes tapasztalatokat.
- A hírlevél listán szintén közösen tájékoztatják az Egyesület iránt érdeklıdıket.
- Az elnökségi levelezési listát Ági aktualizálja.
személyesen:
- A Flow fontos támogató partnere az Egyesületnek. Dia tájékoztatja İket a
változásról.
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A Pszichoterápia konferencián Ádám elıadást fog tartani, ez nagyon jó alkalom
lesz a bemutatkozásra
IsraGic – pénteki találkozás keretében.

Ila és Ádám személyesen is találkozni fognak, hogy minden alaposan átadásra és megbeszélésre
kerüljön.
2. Az új elnökségi tag üdvözlése
Az elnökség régi tagjai üdvözölték Bence Juditot, aki elsı alkalommal volt jelen elnökségi tagként
az ülésen.
3. Alapképzés oklevél átadás
Az okleveleket Loránd, a képzés szervezıje elkészíti, majd Ági kinyomtatás után Ádámhoz, illetve
Ilához juttatja el, akik átadják az alapképzés résztvevıinek.
4. Alapképzés lezárása
Az alapképzésbıl egy alkalom van hátra. 2 csoportban indult el, 32 fı végzi el. A trénereknek
köszönhetıen újabb résztvevık ismerték meg a gestalt alapelveit, fontosságát, hatékonyságát.
Loránd tervez egy találkozót a trénerekkel a képzés lezárásaként, ahol a tanulságokról,
tapasztalatokról beszélnek majd. Ehhez a résztvevıktıl visszajelzést kérnek majd. Loránd doodlet készít. Ha a tréner nem tud elmenni, az elnökség kéri, hogy írásban jelezze észrevételeit.
Egyéb teendık:
• a trénerek számlázzák ki a tréning díjakat
• Loránd és Ági elkészíti a képzés végleges költség-bevétel elszámolást.
5. Terápiatréning-szervezı
A szervezıi pozícióra a pályázatok beérkeztek. Ila beszélt a pályázók személyérıl, s arról, hogy ki
miért lenne megfelelı tréningszervezınek. Három potenciális pályázó van: Bozsogi Dia, Jókay
Rita és Szobonya László. Mivel Dia nem vesz részt a döntésben, elmondta, hogy İ milyen
szempontokat venne figyelembe a döntésben. A szervezı kiválasztásában Ila felajánlotta
részvételét. Ezzel kapcsolatban az elnöki megbeszélés kedden lesz 17 órakor, a helyszín
kiválasztására Ádám doodle-t készít.
6. Beszámoló a MaG-NGI találkozóról
2010. 01. 08-10-ig Magyarországon volt az NGI képviseletében Daan Baalen, Elisabeth Røst
Halvorsen, Gro Skottun. A találkozónak az ısszel induló terápia tréning volt az apropója. Az
Egyesületet Dia és Ádám képviselte. A beszélgetésbıl az is kiderült, hogy Daanék hosszú távú
tervben gondolkodnak. Céljuk egy önálló képzıközpont mőködtetése Budapesten, ahol a végzett
és most végzı terapeuták dolgoznának. Nemcsak a képzést, infrakstrukturális hátteret hanem a
szakmai és az adminisztrációs hátteret is ık biztosítanák, a MaG pedig a pénzügyi alapot és a
folyamatos tájékoztatást adná. A találkozó rugalmas, partneri, támogató volt, s alkalmat adott a
magyarországi árak megtapasztalására, s láthatták, hogy a költségek milyen hatással vannak a MaG
életére.
7. Elnökségi levél
Dia és Ádám megfogalmazzák, ami a tagdíjszámlákkal együtt kerül kipostázásra.
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Teendık:
B. Judit:
Loránd:
M. Judit:
Ádám:
Ági:

• fénykép és bemutatkozó megküldése a honlaphoz
• alapképzés okleveleit átküldi Áginak, doodle a képzés tréneri
lezárásához, ktg-bevétel elkészítése, amihez Ági ad adatokat.
• elnökváltozással kapcsolatos teendık: közgyőlési jkv
eljuttatása a fıv. bíróságra, alapszabály-módosítás
• A kedd 17 órai megbeszéléshez helyszínjavaslás.
• Ági kinyomtatja az okleveleket, elnökségi levlista és a banki
aláírás módosítása .Doodle a következı 2 elnökségi
idıpontjára.

A következı napirendi pontok a következı elnökségin kerülnek megbeszélésre:
könyvtár
elnökségi levelezsi kultúra
MaG-NGI megállapodások a terápia tréninggel kapcsolatban
Következı elnökségi ülések idıpontjai:
A doodle alapján:
2010. 02. 04 09.30- 13 óráig
2010. 03. 10 09.30- 13 óráig
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