ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2010. augusztus 31.
Készült: 2010. augusztus 31-én 09.45 órától 12 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit
- tagság: Viga Orsi
- jegyzıkönyvvezetı: Novák Ágnes
Napirendi pontok:
1. Terápia képzés pályázat
2. MaG ügyintézı-szervezı
3. Alapszabály-módosítás
4. Jókay Rita kérelme - szervezıi díjazása
5. SZMT konferencia részvétel
6. Dia útravaló - EAGT membership találkozó Berlinben
7. Közgyőlésre felkészülés

1. Terápia képzés pályázat - Ádám
Beérkeztek a támogatás igénylésére a kérelmek. Köztük elnökségi tag is pályázott. Ilyenkor a
többi elnökségi tag hozza meg majd a döntést.
A korábbi döntés szerint évente lehet majd pályázni, és nem lesz kizáró ok, ha már korábban
kapott támogatást valaki.
Az alábbi döntéseket kell még meghozni:
- támogatási összeg meghatározása,
- támogatásban részesülı jelentkezı kiválasztása.
A döntési folyamat levélben folytatódik. Ádám vállalta, hogy elindítja errıl a levelezést.
2. MaG ügyintézı-szervezı - Ádám
Az elnökség döntést hozott abban, hogy keres egy olyan személyt, aki az Egyesület munkáját
operatív mőködtetésében segíti. Feladatai közé elsısorban a terápia képzés koordinálása,
szervezése, továbbá a honlap és a levelezılista gondozása, frissítése, könyvtár kezelése, illetve
egyéb operatív ügyek intézése tartozik majd. Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a szervezıi
pozíciót a megszokott csatornákon meghirdeti. A jelentkezési határidı 2010. szeptember 08. Dia
elvállalta, hogy kiegészíti a korábban összeállított kiválasztási szempontokat, teendıket,
elvárásokat és a meghirdetést.
A pályázatokat Dia, Malatinszky Judit és Jókay Rita értékeli. Elsı körben levélben történik majd a
kiválasztás, majd a két legjobb pályázóval személyesen is találkoznak, s ezután választják ki a
pozícióra legalkalmasabb jelentkezıt. Részletes információkat a meghirdetésben olvashattok.
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3. Alapszabály-módosítás az EAGT tagsághoz - M. Judit
A felvétel egyik feltétele, hogy az eredeti alapszabályt az EAGT szervezeti szabályrendszere (etikai
kódex, panaszkezelés..) alapján módosítani kell. Ahhoz, hogy minden szükséges módosítás
bekerüljön az alapszabályba, néhány fontos teendıre szükség van:
• Dia minden angolul rendelkezésre álló dokumentációt átküld Malatinszky Juditnak,
• Malatinszky Judit felveszi a kapcsolatot Szobonya Lacival, aki mint a projekt felelıse,
minden információval rendelkezik az EAGT tagsággal kapcsolatban.
• Ezután Judit elıkészíti az új Alapszabályt a Közgyőlésre.
4. Jókay Rita kérelme - Ádám
Rita a Terápia képzés szervezıje. Vállalt munkája nemsokára befejezıdik, s új fenntartószervezıje lesz a képzésnek. İ résztvevıje is a képzésnek. Kérelme arra vonatkozott, hogy a
négyszer 10% kedvezményt (minden tanévben 10%) az elsı évben, egy összegben szeretné
igénybe venni. Rita magas színvonalú munkája, lelkiismeretes hozzáállása és aktuális helyzete
(önálló keresettel nem rendelkezı kismama)megalapozta az elnökség döntését: 2 igen, 1
tartózkodással jóváhagyta a kérelmét.
A döntésrıl Ádám, az Egyesület elnöke fogja értesíteni Ritát.
5. SZMT konferencia
A konferencián MJudit és Ádám a Gestalt ciklusról tartanak programot. Ehhez kért az
elnökségtıl segítséget Judit.
6. Dia útravaló - Berlin
Az EAGT a soron következı Membership Forum-ára meghívót küldött a Magyar Gestalt
Egyesületnek. Dia fogja képviselni az Egyesületet. Dia azzal a kérdéssel fordult az elnökség felé,
hogy milyen módon képviselje a MaG-ot, milyen fókusszal legyen jelen a találkozón. Az elnökség
ezeket győjtötte:
• amennyire lehet, legyünk benne az OD képzés akkreditációs folyamatában (éppen most
alakítja ezt ki az EAGT);
• győjtsünk tapasztalatot, hogy más szervezetnek hogyan ment a belépés, amiben mi most
éppen benne vagyunk;
• milyen viszonyban van az EAGT az EAP-vel?
• Szobonya Lacitól győjtsük be, milyen kérdések vannak még a belépéssel kapcsolatban –
ezeket ott személyesen Dia felteheti.
7. Közgyőlésre felkészülés
2010. 09. 16-án 17 órától lesz az Egyesület rendkívüli közgyőlése.
Teendık a következık:
• MJudit alapszabály-módosítás elıkészítése,
• Ádám kiküldi a hivatalos meghívót a Tagságnak.
Teendık:
Dia

M. Judit
Ádám

minden angolul rendelkezésre álló dokumentációt átküld
Malatinszky Juditnak (EAGT dokumentációt)
ügyintézı-szervezı pozíció meghirdetés, ehhez kapcsolódó
kiegészítések
alapszabály-módosítás elıkészítése
Ritát tájékoztatja a kérelmével kapcsolatos döntésrıl
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Ági

kiküldi a hivatalos meghívót a Tagságnak a köszgyőlésre
doodle-t készít elnökségi ülésre

Következı elnökségi ülés idıpontja:
 doodle alapján
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