ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2014. április 09.
Készült: 2014. április 9-én, 10-13 óráig
Helyszín: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5
Jelen van:
Elnökség: Bozsogi Dia, dr Malatinszky Judit
Tagság: Erős Ilona
Jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
Mivel csak ketten képviseltük az elnökséget, nem voltunk döntésképesek, ezért
ebben a jkv-ben döntések nem szerepelnek.
Napirendi pontok:
1. EAGT Board Meeting
Minden NOGT szervezetből van egy képviselő az EAGT elnökségében, a MaG-ot
Erős Ila képviseli. Az elnökség döntéshozó szerv, így mi is részt veszünk a dolgok
alakításában. Magyarországot nagy öröm fogadta.
Az EAGT elnöke vezette a találkozót, és nagyon hatékonyan tette ezt. Az EAGTben bizottságok vannak, például a szociális bizottság. Az éves NOGT tagdíj 10%-át
kapja ez a bizottság, amit projektekre költhet, a tapasztalat az, hogy ezt nem költik
el. Felmerült bennünk, hogy Magyarországra elhívhatnánk őket pl. cigányság
témában. Ila utánakérdez, pontosan hogy is működik ez.
Ila a hírlevél bizottságba csatlakozott.
Hogyan tudjuk az EAGT-t a tagok felé közelebb hozni? Ila vállalja, hogy gyűjt infót
az EAGT-től, és ezt a MaG listára továbbítja, pl. a többi NOGT-ot bemutatja,
illetve továbbítja nekünk azokat az infókat is, hogy a közelben (Európában) milyen
képzések vannak, ami nekünk is érdekes lehet.
A NOGT tagságunk kötelezettsége az, hogy évente kétszer részt vegyünk ezen az
elnökségi találkozón, Ila vállalja, hogy ezt továbbra is csinálja. A mandátum 3 évre
szól, és maximum kétszer lehet ismételni (max 9 év). A MaG pedig vállalja, hogy
vállalja ennek a költségtérítését.
GPO-nak hívják az EAGT szervezeti Gestalttal foglalkozó bizottságát, ezt Frans
Meulmeister vezeti, ez nekünk is érdekes lehet később.
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A következő EAGT konferencia 2015-ben lesz Olaszországban. Gondolkozunk
azon, hogy vállaljuk-e a 2017-es konferencia megszervezését, Ila megkérdezi, hogy
annak megvan-e már a helyszíne, illetve mikor döntenek róla. Ha nálunk lenne,
akkor a 2016 őszi EAGT elnökségi ülés is itt lenne.
2. INTAGIO
Erős Ila és Kozák Olivér az Alapító Bizottság (Interim Executive Committee) tagjai
voltak, Sean Gaffney volt az elnök, Olivér az alelnök. Ennek a bizottságnak az a
szervezet létrehozása volt a feladata. Hatalmas munka zajlott az elmúlt pár
hónapban, kb. 3000 e-maillel.
Az alapító találkozó megtörtént Görögországban, Kozák Olivér bekerült a 10 fős
elnökségbe, a legtöbb szavazattal. Gratulálunk neki! A jelenlévők elfogadták az
alapszabályt is, és emellett műhelyek is zajlottak.
Jelenleg 62 egyéni tagja van az INTAGIO-nak, Magyarországról ketten (Domokos
Judit és Jókay Rita), Erős Ila Izraelt, Kozák Olivér Ausztriát képviseli.
A cél a szervezeti Gestalt tudás terjesztése, a Gestaltos szervezetfejlesztő
szakemberek támogatása és hálózatba kötése. Ennek a MaG is szervezeti tagja.
Egyéni tagnak is be lehet lépni, az éves tagdíj egyéni döntés alapján 10-100 EUR.
3. GTK Train-the-trainer
Második alkalommal találkozott a MaG elnöksége a tanárjelöltekkel.
A kiválasztott tanárjelöltek: Bence Judit, Bozsogi Dia, Moldován Edit, Máté Bea és
Viga Orsi, és függőben lévő jelentkezők: Erős Ila és Sáfrány Kinga.
A költségvetésben megállapodtunk: a képzés díjának felét a MaG fizeti, a másik
felét pontos elszámolás alapján osztjuk szét a tanárjelöltek között, az alapján, hogy
hány alkalommal hospitáltak.
A következő találkozón a szerződést fogjuk véglegesíteni a MaG és a tanárjelöltek
között – ehhez megkérdezzük, hogy a prágai intézet milyen mintát használt.
4. Beszámolók a taglistán
Szeretnénk, ha a taglistán megjelenne az a sok minden, ami Gestalt ügyben zajlik, és
érdekes lehet tudni róla.
Abban maradtunk, hogy ha valaki részt vesz konferencián, tréningen vagy előadást
/ workshopot tart valahol vagy írása jelenik meg, akkor megkérjük, hogy erről pár
sorban számoljon be a tagoknak.
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5. Közgyűlés
Elkezdünk időpontot keresni a májusi rendes Közgyűlésre.
Bozsogi Dia elkezdi Jucival és a könyvelővel előkészíteni a pénzügyi beszámolót.
6. K&H számlazárás
Ma elmegy Dia és Ádám a K&H-ba, hogy lezárják a nem használt bankszámlát.
7. GTK14
Dia rákérdez a norvégoknál, hogy jövőre már taníthatnak-e önállóan a képződésben
részt vevő tanárjelöltek. Ez alapján készítünk költségtervet és marketing anyagot.
8. Folyamatban lévő képzéseink
Lezajlott az első Alapképzés + tréning, Kozák Olivér tartotta Gestaltos megfigyelés
témában. A következő modult Moldován Edit és Jókay Rita tartja, csoportvezetés
témában.
Jay Levin tréningjére 9 fizető jelentkező van eddig, az elnökségből Malatinszky Judit
vesz részt önköltségi áron.
A 2014 tavaszi alapképzésre 11 jelentkezőnk van, hurrá!
9. Coach Szemle
Megkeresést kaptunk tőlük egy lehetséges együttműködésre. Ők hírt adnának a
MaG-ról, a képzéseink meghirdetéseiről, a programbeszámolókról, cserébe a
bannerjüket kéne feltennünk a honlapunkra, és a meghirdetésekbe beírni, hogy a
Coach Szemle oldalán is olvasható. E-mailben fogunk döntést hozni.
10. AAGT konferencia pályázat
Malatinszky Judit pályázott támogatásra, hogy részt tudjon venni ezen a
konferencián. Itt még sosem jelentünk meg. 500 USD támogatást kért, amit az
elnökség rajta kívüli része megszavazott. Azt kértük tőle, hogy pontosítsa, hogyan
fogja ezt a MaG felé visszaforgatni: vállalja, hogy beszámolót ír róla és Gestalt Estet
tart.
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