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1. Külföldi meghívott trénerek – 2015 tavaszi programok időzítése
Dani vállalta, hogy Jay Levint egy következő workshopra meghívja, és azt
megszervezi. Szabó Andi vállalta, hogy Talia Bar-Yoseph Levine-t visszahívja egy
következő workshopra, és azt megszervezi. Egyeztettük a tréneri napidíjakat, és
mindketten egyeztetnek a trénerrel. Jay-t hívnánk februárra, Talit áprilisra.
Felmerült még pár név, akiket még szívesen meghívnánk: Joe Melnick maga
mondta, hogy szívesen jön hozzánk tanítani coaching témában, beszéltünk
Francesettiről (pánik, depresszió), Staemmlerről, Julianna Appel-Opperről (test),
Nancy Amendt-Lyonról (kreativitás), Jano Ballixről (aki csoportterápiát tartott
többünknek), John Nkumról. Cél, hogy a különböző csoportoknak is (OD, terápia,
coach) ’jusson’ tréning. Oda szeretnénk eljutni, hogy van egy terv kb 2 évre előre.
Arról is beszélgettünk, hogy vajon hány program ’fér’ el egy-egy tavasszal és ősszel.
Megállapodtunk abban, hogy 400 EUR egységes napidíjról kezdünk el egyeztetni a
trénerekkel.
2. Etikai Bizottság
Az Etikai Bizottság tartott egy megbeszélést, ami után arra jutottak, hogy
szeretnének az elnökséggel közösen tartani egy egyeztetést. Vattay Dani vállalta,
hogy megszervezi a találkozót, ez folyamatban van.
3. GTK15
Lesz. Dia megkéri Somogyi Andit, hogy készítse el a GTK2015 brossúrát, és kérjen
időpontot a norvégoktól. A következő Kóstolót januárra tervezzük, Szabó Andi
vállalja a szervezést.
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4. Roots
Szabó Andi beszámolt a Roots Konferenciáról, ahol 23 országból voltak
résztvevők, Magyarországról 4-en. A formátum nagyon izgalmas, novemberben
szeretnének egy Gestalt Estet erről.
5. Kapszli
Malatinszky Judit kapott egy meghívást a Kapszli-ra, hogy mutassuk be az
Egyesület képzéseit. A program december 5-6-án lesz. Judit még visszajelez, hogy
mire van szüksége, Dia felajánlotta a korábbi években elkészített anyagokat.
Elmaradt napirendi pontok:
 Pénzügyek
 Gestalt+
 Alapképzés 2015 tavasz szervezése
 Kőleves – Rythm & Space
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