ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2009. április 23.
Készült: 2010. április 24-én 13 órától 16 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Bence Judit
- jegyzıkönyvvezetı: Schmideg Ádám
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1. Jegyzıkönyv kiküldési folyamat
Legutóbb a jegyzıkönyv kiküldése után vettük észre, hogy hiba maradt benne. Változtatni kéne
az ellenırzés folyamatán? Lehet, hogy kevés, hogy csak két elnökségi tag olvassa át?
Korábbi megállapodásunk szerint az ülések után 3 napon belül elkészül a jegyzıkönyv, és kimegy
az elnökséghez. Észrevételeinket 2 napon belül megírjuk a jegyzıkönyv-vezetınek. A
jegyzıkönyv tehát 5 napon belül eljut a tagsághoz.
Ez a gyakorlatban viszont nem így szokott történni, és ez lehetett az oka annak is, hogy most
késın vettük észre a hibát.
Döntés
Újrabeszéljük a szabályt, ha jelen van a teljes elnökség és a jegyzıkönyv-vezetı.
Egyébként belefér, hogy hibázunk.
2. MaG-SzMT együttmőködés
SzMT konferencia lesz októberben, Császár Csaba mondta Bence Juditnak, hogy szeretne a
konferencia módszertani blokkjába gestaltos programot, és kérdezte, van-e ilyen szándékunk.
Döntés
Szándékunkban áll gestaltos programot tartani az SzMT konferencián

1

3. John Nkum- Szervezeti Ellenállás tréning
Bence Judit egyeztette John Nkummal a tréning körülbelüli idıpontját és az árat, amit ajánlani
tudunk. Ezek megfeleltek neki.
4. Sexual grounding mőhely
A Sexual grounding mőhelyt tartó Mayával Ádám fog találkozni jövı héten.
5. Felkészülés a közgyőlésre
A legfontosabb kérdés, amire közösen jó készülnünk, az a stratégia.
6. Stratégia
Amit eddig tettünk: leírtuk, hogy most mi van. De mit akarunk?
A közgyőlésen foglalkozzunk 1-1.5 órát azzal, hogy interaktívan, a tagsággal közösen
beszélgessünk a jövırıl.
Tőzzünk ki célokat.
Menjünk végig azokon a területeken, amelyekkel foglalkozunk.
Mi sok, mi kevés a MaG-ban?
Kinek melyik területhez van energiája?
Az elnökség hova vár energiát?
Meg kell kérdezni a tagokat, maguktól nem kopognak be.
Ezt a részt Ádám facilitálja.
Folytatjuk chaten az errıl való beszélgetést.
Teendık:
B. Judit




Idıpontot egyeztet J. Nkum-mal
Elhívja Csaszit egy elnökségire

Következı elnökségi ülés idıpontja:
 Egyeztetendı
Közgyőlés idıpontja:
 2010. 05. 20. 17-20 óráig, Flow Tréningközpont.
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