ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2011. április 21.
Készült: 2011. április 21-én 10 órától 13 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Bence Judit, Kis-Tamás Loránd
- tag: Fekete Éva
- jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
- választott levezető elnök: Bence Judit
Napirendi pontok:
1. Eddigi támogatások MaG-tagok részére
2. Támogatási rendszer általában
3. GTK támogatás
4. Ellenállás tréning
5. Jövőképre ránézés
6. Alapképzés élményfürdő
7. Könyvelési ajánlat
8. GTK2
9. Ismerkedés Szerencsi Adrival
1. Eddigi támogatások MaG-tagok részére
A mostani rendszer szerint a MaG támogatást ad MaG-tagok részére, akik valamilyen olyan
munkát vállalnak, ami a MaG-nak is hasznos (pl. beszámoló írása a tréningről). Végigmentünk,
milyen elmaradások vannak az eddigi támogatásokkal kapcsolatban. Ezek kapcsán döntést
hoztunk határidőkről, illetve konkrét feladatokról és lépésekről. Fekete Éva (a támogatási
rendszer koordinátora) felveszi a támogatottakkal a kapcsolatot, és megbeszéli velük a teendőket.
Támogatott

Program

Vállalás / elnökség
javaslata

Megbeszélt /
javasolt határidő

Bozsogi Dia

Body tréning

beszámoló

május 31.

Andrásofszky
Enikő

Alapképzés

beszámoló

május 31-ig?

ODWS

tapasztalatok és statisztikák
alapján guide a
tréningszervezéshez

június 30-ig?

Éva beszél vele
erről

ODWS

Judit gondolkozik rajta, mit
vállal

július 15.

Judit Évának
elküldi a
javaslatát

Kozák Olivér

Bence Judit
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Következő
lépés
Dia megírja és
elküldi Évának
Éva beszél vele
erről

Szobonya
László

GTK1

Bozsogi Dia

GTK1

Gere-Jakó
Melinda

Alapképzés
2011

Laci a következő elnökségre
eljön, és közösen döntünk
vele
1. Gary Yontef fejezetéből
kb. 10 oldal fordítás +
Yonteffel egyeztetés
erről
2. Wikipedia.hu-n Gestalt
Terápia szócikk
létrehozása

köv. elnökségi

Ádám meghívta

fordítás: augusztus
15.
WP szócikk:
szeptember 30.

Dia ezeket
megcsinálja és
elküldi Évának

Éva egyeztet
vele

2. Támogatási rendszer – F. Éva
Éva továbbra is kézben tartja. Éva szerepe a folyamatban:
•
•
•
•
•
•

pályázókkal kapcsolattartás
pályázat ellenőrzése
elnökség számára információ
kapcsolattartás a program szervezőjével
adminisztráció
nyomon követés

3. GTK támogatás – F. Éva
Éva fogja kézben idén ezt is. Az elnökség döntése alapján max. 150e Ft támogatást kaphat
valaki.
Meg kell néznünk, mennyi támogatás fér bele a költségvetésbe, Dia hoz a köv. elnökségire
költségvetési tervet, ami jó kiindulás lehet a döntéshez.

4. Ellenállás tréning – B. Judit
23 jelentkező van, ebből 10 MaG-tag. Egyrészt nagyon örülünk, másrészt sokkolódtunk.
John maximum 24 résztevővel tudja megtartani a tréninget, és a 23 mellett számolunk a
két szervezővel mint résztvevővel, egy diákkal és egy vagy két elnökségi taggal. Tehát
most két út van:
• néhány résztvevőt várólistára teszünk
• egy plusz tréner meghívásával felemeljük a max. résztvevői létszámot.
Az elnökség mindkét verziót támogatja. Ha a nagyobb irányba megyünk tovább, az eddigi
jelentkezők a számítások alapján ezt is fedezik, legfeljebb kevesebb profit lesz a
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programon. Ha még jelentkeznek kb. 6-an, akkor még több profitot is tud termelni a
program.
Az elnökség döntései:
• a közös szándék a nagyobb csoport, egy 2. trénert
• május 2-ig Judit és Olivér keresnek 2. trénert, ha találnak jót, akkor még egyszer
meghirdetjük a programot
• az elnökségből M. Judit önköltségi áron vesz részt a programon
• amennyiben jön 2. tréner, és a program minimum nullszaldósra kijön, akkor Judit
és Olivér mindketten ingyen vesznek részt a programon.

5. Jövőképre ránézés – Lóci
M. Judit utánanéz annak, hogy kell-e szabályzat szerint májusban rendes közgyűlést
tartanunk.
Következő alkalommal ránézünk arra, hogy mi a fókuszunk a 2011. második félévre,
eddig a NOGT és a GTK2 merült fel. Tehát egy stratégiai beszélgetéssel fogjuk folytatni.
6. Alapképzés élményfürdő – Ádám
Ádám beszámolt arról, hogy a program hatalmas sikerrel zárult, nagyon elégedettek voltak
a résztvevők. Jól sikerült megtalálni az egyensúlyt abban, hogy a képzés élményt és
fogalmi tudást is adjon. Pont olyanra sikerült, amilyennek Ádám és a képzők
megálmodták.
7. Könyvelési ajánlat – Dia
Beérkezett a MaG-ba az esetleges új könyvelőtől az árajánlat. Dia az elnökség
jóváhagyását kérte ahhoz, hogy Ádámmal, Adrival és Somogyi Andival hozhassanak
döntést. Az elnökség ezt megszavazta.
8. GTK2
Az elnökség összehív egy külön projekttalálkozót, ahol a GTK2 lesz a téma – tegyünk
bele energiát, hogy el tudjon indulni az új csoport ősszel. Ádám és Dani elkezdik ezt
szervezni.
9. Ismerkedés Szerencsi Adrival
Az elnökség lelkesen üdvözölte Adri személyében az új adminisztrátort. Adri, üdv a
fedélzeten ☺
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