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NAPIRENDI PONTOK TARTALMA, DÖNTÉSEK:
1. Adminisztrátori pozíció a MaG-ban
A korábban készült feladatlistát az elnökség kiegészítette.
Az elnökség megállapodott abban, hogy az új adminisztrátor az elsı hónapban dupla havi díjat
kapjon a több elvégzendı feladat miatt, illetve hogy az elsı 3 hónapot „próba idıszak”-nak
tekinti, amely végén a két fél megbeszéli, hogy mi mőködik jól és mi javítandó az
együttmőködésben. Augusztus végén Dia és András beszél Ágival az elnökség elvárásairól felé,
illetve az átadás/átvétel megkezdésérıl.

2. Elnökhelyettesi pozíció
Dia elvállalta a pozíciót, a mandátuma 3 évre szól. A pozícióról le lehet mondani, és
szavazattöbbségi határozattal visszahívható a pozíciót betöltı személy. Az elnökségi tagsági
viszony megszőnése esetén az elnökhelyettesi pozíció is megszőnik.

3. Pszichoterápiára vonatkozó jogi szabályozás
Az elnökség döntött arról, hogy jogászt bíz meg azzal, hogy a magyar, illetve az Európai Uniós
jog mit tartalmaz pszichoterápiával, -terapeutákkal kapcsolatban. Judit és Dia vállalkoztak arra,
hogy addig is utánakérdeznek a dolognak (Turjáni Katalin, Isolde, Pap Dávid).

4. Gestalt OD képzés - ısz
A tréning idıpontja 2008. október 29-31., és 2009. január 12-14. Luk Peeters tréningje 2008
október 16-18-án lesz.
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Az elnökség részvétele a tréningen: ennek rendszere késıbb kerül kidolgozásra, a következı
elnökségin 1. témakör.

5. Gestalt alapozó képzés
A témaköröket a szervezık terjesztik az elnökség elé, akik döntenek róla. Március-áprilisban indul
a képzés, 6 modul lesz, 3 hetente 1 alkalom. Az utolsó két modul (feltételekkel) választható,
nyitott lesz, a részvételnek megfelelıen az ár is más.

6. Honlap
Szili visszaveszi a projektet, Dia átadja a feladatlistát. Ha Ági elvállalja, csinálja a honlap
karbantartást.
A legfontosabb dolgok már mőködnek a honlapon.

7. Grafikai munkák
A betők készen vannak, a domb grafika szeptemberben készül el.

8. 2009 elıkészítése
A következı elnökségin lesz róla szó.
Teendık szétosztása:
Dia
-

Ágival beszél augusztus 21-én az elnökség adminisztrátori pozícióval kapcsolatos
elvárásairól.
Dia ír az elnökhelyettesi pozícióval kapcsolatos szempontjairól.
Pszichoterapeutákkal kapcsolatos jogi háttérnek utánakérdezni az ismeretségi körben.
Honlappal kapcsolatos feladatlistát átadja Szilinek

András
- Ágival beszél augusztus 21-én, megkezdik az átadás-átvételt
Judit
-

Pszichoterapeutákkal kapcsolatos jogi háttérnek utánakérdezni az ismeretségi körben.

Következı elnökségi ülés idıpontja: még egyeztetés alatt
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