ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2013.március 28.

Készült: 2013. március 28-án,
Helyszín: Kicsit rendhagyó ülés, a Panini kávézóban találkozunk másfél órára.
Jelen van:
Elnökség: Bence Judit, Malatinszky Judit, Schmideg Ádám
Jegyzőkönyvvezető: Schmideg Ádám
Választott levezetőelnök: közösen vezetjük

Napirendi pontok és döntések:
1. GTK 13
Korábban többször is felmerült, hogy hogyan tudnánk csökkenteni a terápia képzés
árát, illetve hogyan tudnánk még vonzóbbá tenni a képzést...Andi és M.Judit beszélt
Daan-nal nemrégiben, illetve Dia, Ila Ádám is egyeztettek Daan/Gro/Elisabeth-tel
(NGI) Görögorszában a Leaders Konferencián...az alábbi pontok ezekről az
ötletekről, opciókról szólnak.
Ester Neumenova mint szupervizor
Elvileg elfogadtuk, hogy a következő csoportban ő legyen a szupervizor. Amit
tudunk róla: alacsonyabb a napidíja; a norvégok szerint szakmailag megfelel; az
EAGT elfogadja. Kérdés: szállás- és útiköltséggel együtt is megéri-e, hogy őt kérjük
fel a norvég trénerek helyett. Másik kérdés: még mit tudunk róla?
Olcsóbb helyszín
"Tornaterembe azért nem vinnénk a képzést" -- ez volt többek véleménye. Még ha
találnánk is olcsóbb helyszínt, az valószínűleg nem jelentene komoly megtakarítást a
teljes költségvetésbe. Azért sem érdemes nagyon lejjebb menni a helyszín
színvonalában, mert a brandünk része, hogy minőségi dolgokat szállítunk. Ezzel
együtt azt beszéltük, hogy nézzünk meg opciókat.
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Két év elvégzése után life-coaching diploma
A koncepció tetszik, de további kérdéseket vet fel. Ehhez kicsit változtatni kéne a
képzés keretein (pl. plusz szupervízió a második évben, plusz téma a különböző
szerepekről, valamennyi fix egyéni terápia az első két évben). A költségvetésbe bele
kell kalkulálni azokat a plusz-költségeket, ha valaki két évet akar csak elvégezni:
külön hétvége, szupervízió az első két évben. További kérdés: mivel lehetne
vonzóbbá tenni a képzés egészét, hogy a résztvevők ne kiszállni akarjanak, hanem
végigcsinálni a négy évet.
Magyar trénerek bevonása
Akkor más lesz a képzés, és talán nem annyira prémium, hiszen a norvégoknak
több évtizedes tapasztalatuk abban, hogy gestaltosan dolgozzanak, és azt tanítsák.
Ötlet: a képzés 2. évétől lennének magyar trénerek, így addigra a mostani GTK
résztvevői is elvégeznék a képzést. A napidíj lehetne kb. 100 ezer forint, ami elég jó
napidíjnak számít egy pszichológiai képzésért. Végiggondolandó, mit váruk a
majdani magyar trénerektől, milyen szerződést kössön velük a MaG.
Dia javaslata: szervező az elnökségből
Az elnökségbeli szervező együttműködne a kóstolósokkal és Somával. Kérdezzük
meg újra Andit és Orsit.

2. Tiszteletdíj az elnökségi tagoknak
MJudit felvetette, hogy az elnökségi tagoknak járhatna tiszteletdíj a munkájukért.
BJudit nem ért egyet, illetve szerinte ez következményekkel is jár, akkor el is kell
végezni a dolgokat kifogás nélkül...

3. Leaders konferencia beszámolók
BJudit várja, hogy legyenek beszámolók. Ádám írja a sajátját.
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4. Gestalt-est
Miután MJudit többedszerre próbálta összehozni a szervezőcsapatot -- sikertelenül
--, írt egy levelet nekik, amelyben feloszlatta a csapatot. Átbeszéltük, milyen
feladatokat lát el a szervező, és ezeket hogyan tudnánk szétosztani:
 Hirdetés
 Jelentkezések kezelése
 Gazdaként részt venni az esten (bekészítés, kassza)
Megkérdezzük, hogy Soma vállalná-e a hirdetést és a jelentkezések kezelését
(időközben jelezte, hogy nem vállalná). Ádám megmutatja neki, hogyan lehet a
jelentkezést interneten egyszerűen kezelni (Google spreadsheettel). MJudit szól, ha
segítségre van szüksége, Ádám és BJudit is felajánlotta, hogy tud menni 'gazdának',
ha szükség van rá. Ezen kívül örültünk, hogy ennyire beindult a Gestalt Est, van
program a következő 3-4 hónapra, köszi MJudit!

5. Közgyűlés
A közgyűlést május utolsó hetében (27-31) fogjuk megtartani. Soma készít rá dudlit.
(Azóta megvan az időpont: május 30. 17:00)

6. Elmaradt tagdíjak
Felhívjuk azokat, akik nem fizettek tagdíjat, hogy megkérdezzük, mi a helyzet.
Köszi Somának az eddigi fáradozásait, leveleit, emlékeztetőit.

7. NOGT státusz
A frissített fellebbezési folyamat javaslatot elfogadta az EAGT. A következő lépés
az etikai kódex véglegesítése, ezen Dia, MJudit és BJudit dolgozik.
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