ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2011. július 4.
Készült: 2011. július 4-én 14 órától 17 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Bence Judit, Kis-Tamás Loránd
- tag: Viga Orsolya, Fülöp Sándor
- jegyzőkönyvvezető: Kis-Tamás Loránd
- választott levezető elnök: Schmideg Ádám
Napirendi pontok:
1. Autentikus Mozgás Műhely
2. Operatív élményfürdő
3. Playback és gestalt kapcsolódása
4. A MaG képzési koncepciójának szakmai szempontjai
5. Ellenállás tréning élményfürdő
6. MaG marketing
1. Viga Orsolya: Autentikus Mozgás Műhely
Az elnökség döntést hozott, hogy szakmai programonként egy adott adminisztrációs
költséget különít el, aminek összegét az Elnökség minden program esetében külön
tárgyalja és dönti el.
Jelen programra az Elnökség 12.000 Ft + áfa adminisztrációs költséggel számol.
Az ellátás (étkezés, bekészítés) a jelen program költségvetésben nem lesz benne.
A Viga Orsolya által készített költségvetéstervet, a 12.000 Ft +áfa adminisztrációs
költséggel kiegészítve, az Elnökség elfogadta.

2. Operatív élményfürdő
Somogyi Andrea többlet feladatokat vett át Novák Ágnestől április 1-től, erre a MaG
5000 Ft + áfa / hó többlet díjazást ajánlott. Ezt az összeget, Somogyi Andrea kérésére, a
jövő évi alapképzés díjának kedvezményébe számolja be az Elnökség, tehát Somogyi
Andrea az addig összegyűlt összeg szerinti kedvezménnyel vehet részt az alapképzésen.
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Somogyi Andreával az egy éves szerződés lejárt, munkájával az egyesület elnöksége igen
elégedett, az együttműködést az elnökség és Andrea is szándékozik továbbra is
fenntartani.
Szerencsi Adrienn július 31-ig vállalja a MaG pénzügyi adminisztrációs feladatainak
ellátását, mivel távozik a Flow Csoportból, ezért a MaG ügyeit sem fogja ellátni a
jövőben. Eddigi munkájával a MaG igen elégedett.
Az elmúlt időszakban Bozsogi Dia és Schmideg Ádám jelentős energiát fordított a MAG
kérdéses pénzügyeinek rendezésére. A korábbról származó pénzügyi károk egy részét
sikerült felderíteni és helyrehozni, a többi szempont kapcsán megállapodás született a
könyvelőkkel a megelőzésre vonatkozóan.

3. Playback és gestalt kapcsolódása
Sebestény Tibor vállalta, hogy a MaG nevében tart workshopot a gestalt és a playback
kapcsolatáról, a 2. Országos Playback Színházi Találkozón.

4. A MaG képzési koncepciójának szakmai szempontjai
Az Elnökség egyeztetett a MaG keretein belül mindenkor tartandó programokkal
kapcsolatos szakmai elvárásokról. Az Elnökség akkor tekint egy szakmai programot
gestaltos szakmai programnak, ha a résztvevők a program által hiteles képet kapnak a
gestalt megközelítésről, irányzatról. Így valamennyi, a MaG keretében meghirdetett
program tartója felé elvárás a gestalt szemlélet/irányzat hiteles képviselete.

5. Ellenállás Tréning élményfürdő
Bence Judit beszámolt az Ellenállás Tréning sikeres megvalósulásáról (közel 30 résztvevő,
két tréner, igen pozitív résztvevői visszajelzések). A pénzügyi záró beszámoló elkészítése
folyamatban van. A programon, precedens értékkel, egy egyetemi hallgató is részt vett, aki
jelezte szándékát arra vonatkozóan, hogy a jövőben szívesen kapcsolódik be MaG-hoz
tartozó feladatok elvégzésébe.

6. Fülöp Sándor: MaG Marketing
Fülöp Sándor beszélt marketing ötleteiről. Az Elnökség a felvetett témákban további
megbeszélést tervez, elnökségi ülésen kívül. A találkozó időpontjának szervezése doodle
felületen történik, azon szűkebb kör meghívásával, akik eddig a témához kapcsolódó
ötleteikkel megkeresték az Elnökséget (Elnökség, Fülöp Sándor, Szobonya László, Jókay
Rita, Král Ivett, Földesi Miklós, Kozák Imre Olivér).
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Elmaradt napirendi pontok:
1. GTK train-the-trainer
2. Képzési rendszer
3. Pénzügyi beszámoló
4. NOGT
5. GTK1
6. MaG mint üzleti vállalkozás
7. pályázati koordinátor
8. terapeuták / szervezetfejlesztők a honlapon
9. MaG Facebook profilja
10. MAG kedvezményes tagdíj
11. MAG jövőkép
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