ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2015. március 27.
Készült: 2015. március 27-én, 10.00-13.00 óráig
Helyszín: 1146 Budapest Zichy Géza utca 5.
Jelen van:
Elnökség: Bozsogi Dia, dr Malatinszky Judit, Bence Judit, Vattay Dániel
Levezető elnök: Bence Judit
Jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
Napirendi pontok:
1. Coach szövetség csatlakozás
Április 16-án lesz a Közgyűlésük, ahol a MaG-ot képviselnie kell valakinek. Vattay
Dani el tud menni, ő fog minket képviselni.
2. Közgyűlés előkészületek
A Közgyűlés a Flow-ban lesz. MJudit készül a tavalyi év beszámolójáról. Dia készül
a pügyi beszámolóval, április 2-án este skype-on az elnökség közösen átbeszéli a
beszámolót, mielőtt a kgy-re mennénk. Ennivalót hoz MJudit, innivalót BJudit. Dia
hozza a szükséges dokumentumokat. Úgy döntöttünk, hogy az elnökségi tagok
képzési támogatását levesszük a napirendi pontok közül, viszont beteszünk egy
plusz pontot, amiben visszajelzést kérünk az elnökség működéséről.
3. Jay Levin workshopja az Agresszióról
Dani meghirdette a tréninget. 3-an jelentkeztek eddig, a kedvezményes jelentkezési
idő április 30. A maximális résztvevői létszám 15, ebben benne van a szervező és az
elnökségi tag, tehát még 10 fizetős jelentkezőt tudunk fogadni. Kb. 10 főtől
nullszaldós a program.
4. Pályázati támogatás
Dr. Belánszki Gyula pályázati támogatásra adott le igényt a Gestalt Alapképzésre.
Az elnökség 35.000 Ft támogatást szavazott meg neki. Dia ír neki. Azt vállalta, hogy
a képzés után ír egy tanulmányt, amiben összeveti a Gestaltot más irányzatokkal,
különös tekintettel a transzperszonális pszichológiára.
5. Norvég fordítás
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A GTK egyik moduljára (Heroe’s Journey) szükségünk van a norvég szöveg
lefordítására. BJudit szerzett árajánlatot, a fordító lealkudott áron 63.000 Ft-ért
lefordítja az írást. Az elnökség megszavazta.
6. Wanted csapatok
Akik jelentkeztek a projektcsapatokba:
 Saját hely csapat: Antal Lívia, Malatinszky Judit, Horosz Réka, Keszler Viki
 Könyv- és cikkfordítás csapat: Antal Lívia, Vattay Dani, Zajkás Gergő, Virág
Orsi, Viga Orsi, Kun Andrea, Kontra Eszter (és van, aki 1-1 konkrét cikk
lefordítását vállalná)
 Gestalt Plusz szervezés: Kontra Eszter
A projektcsapatok elkezdték a munkát.
A Pályázati Bizottságba nem jelentkezett senki.
Vattay Dani megírja a listára ezt, hogy kik jelentkeztek.
A fordítási projektcsapat kérdéséről beszélgettünk, hogy ki fog fordítani, lektorálni,
és járnak-e ezekért a munkákért díjazások. Április 7-én a Közgyűlés előtt BJudit,
Dani és Dia fog velük találkozni, ahol ezekről a kérdésekről már döntések is
születhetnek.
7. Pénzügyek átadása
Somogyi Andi, Dia és Bakos Juci is leadják a pénzügyeket. A feladatok elvégzésére
keresnünk kell egy vagy két embert. Dia egyeztetni a pontos teendőket és a becsült
heti munkaórát Andival és Jucival, és ez alapján készít egy hirdetéstervezetet.
Megnézzük azt is, eddig erre mennyit költöttünk átlagban havonta.
Érintett területek: pénzügyi adminisztráció, számlázás, kasszakezelés, könyvtár
kezelése, honlap frissítése, pénzügyi beszámolók, programok szervezése,
levelezőlisták kezelése, tagság nyilvántartása, stb. Tervünk szerint júliusban
kezdhetne az új ember/-ek, hogy szeptemberre gördülékenyen tudja vinni egyedül a
feladatokat.
Malatinszky Judit szívesen átveszi az elnökségben a pénzügyi felelős szerepét.
Hosszú távon pénzügyi bizottság létrehozását szeretnénk, akik kb 1-2-3 havonta
ellenőrzik a pénzügyeket.
8. Leaders Konferencia
MJudit és Dani beszámoltak a konferenciáról. Idén kevesebben voltak a
szokásosnál, kb. 23-an. Megkeresik Erős Ilát, hogy közösen írjanak egy beszámoló
cikket a konferenciáról. Még gondolkodunk a formán, hogy a konkrét tanulságokat
hogyan tudják behozni.
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9. GTK15
13 jelentkező van a képzésre, már csak 5 szabad hely maradt. MJudit küldött
bejelentkező levelet az első 7 embernek, most küld a 6 új jelentkezőnek.
Dia ellenőrzi, hogy a számlák kimentek-e.
Dia megszervezi a felvételi interjúkat májusra. Interjúztatók: MJudit, Dia, Szabó
Andi, és Bence Judit, Máté Bea és Moldován Edit bekapcsolódik, ha ők
erőforrásszűkében lennének. A leendő tanárokat még egyszer megkérdezzük, ki
venne részt az interjúztatásban.
Júniusra szervezünk egy találkozót azoknak, akik felvételt nyertek, ezt Szabó Andi
szervezi.
Lesz GTK Kóstolós április 17-én, Szabó Andi szervezi.
10. Pro bono projekt – Baptista Szeretetszolgálat
Volt egy találkozó a projektcsapat és a GTK13-as csoport között. A projektcsapat
tovább dolgozik a részletek kidolgozásán, hogy kik és milyen keretekben vesznek
majd részt. Az Egyesület nyitott, az elnökségből Malatinszky Judit volt ott.
11. Tagság
A tagságból sokan jelezték, hogy kilépnének, és számosan nem reagáltak az
emailben küldött számlákat. Közülük néhányakkal kapcsolatba lépünk, hogy
megismerjük a kilépésük okát (aki kilép), illetve megkérdezzük, hogy szeretnének-e
tagok maradni (aki még nem fizetett). Felmerült a pártoló tagsági kategória
igényként, ami benne is van az Alapszabályunkban – ezt fel fogjuk ajánlani a kilépni
szándékozó tagoknak.
12. EAGT hírlevél
Erős Ila felhívására MJudit összeírt pár pontot, amit betennénk a hírlevélbe, ezt Dia
lefordítja és elküldi Ilának
13. Bíróság
MJudit intézi a bíróságon, hogy a legutóbbi közgyűlés jegyzőkönyv módosításait
bejegyezzék. Most már minden szükséges anyag összegyűlt, be lehet adni a
paksamétát a bíróságra.
Elmaradt napirendi pontok:
 Pénzügyi Felügyelőbizottság
 Szupervíziós képzés
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