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ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2016. január 21.
Készült: 2016. január 21-én, 9.30-12.30 óráig
Helyszín: Budapest, In-Spiral Képzési Hely.
Jelen van:
Elnökség: Bozsogi Dia, dr Malatinszky Judit, Bence Judit, Antal OlLívia, Vattay
Dániel
MaG operatív koordinátor: Petka Krisztina
Jegyzőkönyv-vezető: Antal OlLívia

Napirendi pontok:
1) Közgyűlés előkészületei
2) Gestalt Intézet v.s. Gestalt Egyesület
3) HUG/NGI - számlázási háttér adatok, dokumentumok
4) Dia feladatai
5) Tagsági ki- és belépés - követés
6) egyedi elbírálás késedelmi kamat és részletfizetési kérelem ügyében
7) Bence Judit és Bozsogi Dia - elköszönés

1) Közgyűlés előkészületei
Online jelölést kaptak: Egressy Krisztina, Kontra Eszter, Mondok Árpád és Schultész
János. A beérkezett jelöltek kapcsán összegzésre került azoknak az alapszabályban
rögzített előírásoknak a lényege, amik az elnökségi tagok szavazására vonatkoznak.
Schultész János jelezte, hogy nem tud személyesen részt venni a szavazáson. Az
alapszabályban foglaltak szerint így is indulhat jelöltként.
Érkezett kérdés online szavazási lehetőségről is. Ezt az alapszabály nem engedi.
1) Gestalt Intézet v.s. Gestalt Egyesület
A képzésben lévő tanárok és szupervizorok, valamint az elnökség decemberben
összeült, hogy feltérképezze a lehetőségeket, előnyöket, hátrányokat, amivel a
Gestalt Intézet alapitásának tervezési fázisában látszanak. Amit tudunk röviden:
MaG szerződésben áll a NGI-tal ( Norvég Gestalt Intézet). A megbizás 1o+10 ővre
szól. Gondoskodni kell a képzés folytatásáról, azaz hogy 2020-ban magyar képző in!1
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tézet át tudja venni a képzést..
Tipikusan fordítva szokott lenni a sorrend - először vannak intézetek, aztán lesz egy
helyi ernyőszervezet., általában NOGT minsősítéssel.
MaG nem lehet képző intézet és NOGT ( Nemzeti Gestalt Intézet) is egyszerre, mert
érdekütközés állhat fent.
Fő kérdés: tulajdonoljon-e a MaG a képzőintézetben? Ezt a kérdést a megbeszélésen
elkezdtük körbejárni, összegyűjtöttük a lehetséges előnyöket és hátrányokat, de információt kell még szereznünk szakértőktől (jogász, szervezeti formákban és tulajdonlási viszonyokban jártas ember, stb).
3) HUG/NGI - számlázási háttér adatok, dokumentumok
A két nemzeti intézet között számlázási és számlavezetési szabálykülönbségek vannak.A Tanárképzés és Szupervizor képzés kapcsán az NGI számlázása nem átlátható
és nem következetes. Ezért praktikusan Dia megfordította a folyamatot. Mielőtt kész
számlát kapnánk ő küld egy számla összesítő emailt a norvég irodának. Három A fenti kétfő képzés ( GTK, tanárképzés, szupervizor képzés) írásos megállapodásai alapján
Dia egy excelbe rendezi az adatokat a jövőbeni átláthatóság miatt. Bence Judit
javaslatát, miszerint a jövőben Dia tartsa meg a NGI számlázási ügyintézését és belső
elszámolásainak feladatait az elnökség elfogadta.Dia a jövőben is vállalja a fenti két
képzés pénzügyi tervezését és nyomon követését, Dia ehhez árajánlatot fog adni.közösen egyeztetünk még a szervezői juttatásról (kedvezményes részvétel a
képzéseken).
4) Dia feladatai
A feladatok nagyobb része múlt év közepén felosztásra kerültek az elnökségi tagok,
illetve Petka Krisztina között. Dia a fennmaradó feladatokat is tematizálta és leosztottuk. Szervezünk egy megbeszélést, ahol még egyszer átnézzük a még nyitott feladatokat, és közösen keressük meg, hogyan és ki viszi ezeket tovább. Dia ajánl
időpontot a leendő elnökségi tagok részvételével.
5) Tagsági ki és belépés - követés
Kaptunk néhány visszajelzést, hogy néhány tag nem kap tagsági levelet.
Párhuzamosan észrevettük, hogy a tagsági levelező lista valamint a Hírlevél lista
részben lefedésben van. Ennek oka kettős. Az egyik ok, hogy akik korábban nem
tagként Hírlevél listán szerepeltek, azok a taggá válásuk után is fennmaradtak a Hírlevél listán. Illetve az eljárás az, hogy az admin,meghívót küld csatlakozni a tagsági
levelező listára és ha valaki ezt elmulasztja valamilyen okból elfogadni, akkor nem
kerül fel a listára.
Krisztina egyrészről egyenként átnézi mindkét lissitát a legfrisseb taglista alapján,
valamint nem meghívót küld a belépő tagoknak, hanem hozzáadja őket a levelezőlistához.. Ötletelünk még arról, hogyan kerüljük ki a meghívó aktiválásának
lépését. Ha valaki nem szeretne tagként a tagsági levelező listáról infokat kapni, őt
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eltávolíthatja az admin utólag.
6) Egyedi elbírálás késedelmi kamat és részletfizetési kérelem ügyében
Egyik harmadéves GTK-s tanuló egyedi kérelemmel élt nehézzé vált
életkörülményeire hivatkozva. Az eredeti részletfizetési megállapodásban szereplő
utolsó részletre is további három törlesztőrészletet kért valamint azt, hogy a
késedelmi kamatot engedjük el. Ilyen mértékű kedvezmény nem fordult elő korábban. Az elnökség azt szavazta meg, hogy írásos megállapodást köt a tanulóval, amely
ultimátumot is tartalmaz.
Bence Judit és Bozsogi Dia - elköszönés
Az elnökségi tagok visszajelzést adtak, hogyan vannak érzelmileg és intellektuálisan
azzal, hogy két ilyen régóta elnökségi tagsági feladatokat ellátó személy egyszerre
hagyja el az elnökséget. Az elköszönés, lezárás folyamat megható volt.
Elmaradt napirendi pontok:
?
• wWeb projekt csapat első találkozásáról beszámoló Olíiviától
• késedelmi kamat módosításának véglegesítése
• coach kritériumok módosítása a honlapon - véglegesítés??
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