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GTK2
A költségvetésben úgy számolunk, hogy végig lesz tolmács, és a jelenlegi
tolmács árajánlatát vesszük alapul. Ebben a formában az elnökség
elfogadja a költségvetést. A részvételi díj ugyanannyi marad, mint az 1.
csoporté.
Az induló csoport az 1. év végén eldönti, hogy a továbbiakban is
szükségük van-e tolmácsra. Ha nincs szükségük, akkor annyival
kevesebbe fog kerülni a képzés. Ez bekerül a hirdetésbe és a GTK2-ről való
kommunikációba is.
Ha találunk olcsóbb tolmácsot, ez a díjkülönbség nem változtatja a képzés
költségvetését.

A kedvezményes jelentkezési határidő május 10, hogy a nyílt nap után
még legyen idő jelentkezni.
A részletfizetés 3 részben fog történni, az első évben ehhez még hozzájön
70ezer Ft előleg.
Tagdíj nem-fizetés
BJudit körbeküldi az elnökségben a tagdíj-nem-fizetők listáját. Az
elnökségből mindenki beleírja, hogy kit fog felhívni. Aki marad, azt Soma
hívja fel. Azt fogjuk mondani: Nem érkezett be a tagdíj. Ez azt jelenti, hogy
nem akarsz tag lenni, vagy egyéb oka volt?
GATLA Resnick élményfürdő
BJudit és Dia szervezi, folyamatban van.
Tolmács
Kérünk ajánlatot más olyan tolmácstól is, akikkel kapcsolatban jó
tapasztalataink vannak. Tolmácsra a GTK2-n és az Ellenállás-tréningen lesz
szükség.
Egyesületi adminisztráció státusza
Dia és Ádám elküldi az elnökségnek a javaslatot, hogyan osszuk szét Adri
és Soma között az eddig Ági által ellátott feladatokat. Javaslatot tesznek a
díjazásra is.
Ellenállás tréning
Április 15 a korai kedvezmény határideje. Az elnökségből vagy egy ember
vehet részt rajta ingyen, vagy ketten féláron. Hogy ki vagy kik vehessenek
részt, azt következő alkalommal döntjük el, amikor Dia is jelen lesz.
Támogatási rendszer
Vannak, akik támogatást kaptak a MaG-tól, de még nem teljesítették az
ezért cserébe vállalt feladatukat. A következő elnökségire Ádám elhívja
őket – vagy aki nem ér rá, azt az eggyel későbbire.
Jövőkép, stratégia
Az elnökségi üléseken tíz-húsz percet fogunk a stratégiával, jövőképpel
foglalkozni, apránként haladva.
Következő alkalomra Loránd kinyomtatja és elhozza az erről született
korábbi anyagokat.

