ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2011. szeptember 22.
Készült: 2011. szeptember 22-én 14 órától 16 óráig
Helyszín: 1146 Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Bence Judit, Kis-Tamás Loránd
- tag: Földi Miklós Dániel
- jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
- választott levezető elnök: Schmideg Ádám
Napirendi pontok:
1. GTK2 – rapid információ megosztás és megköszönés
2. Ellenállás tréning mérlege
3. GATLA, jó hírek a szervezésről
4. GTK1
o szerződések
o GTK board meeting
1. GTK2 – rapid információ megosztás és megköszönés
A Miklós által vezetett projektet lezártnak tekintjük, a 2. csoport idén nem indult el,
Miklós megkapta a javadalmazását. Ha állandó szervezőt keresünk, ezt Miklós nem
vállalja, szívesen részt vesz benne, de nem lesz főszervező. Van más bevethető jelölt.
Miklós szívesen segít megkeresni az új embert, és átadja neki az infókat és
anyagokat.Továbbra is eldöntendő kérdés maradt, hogy mikor induljon a következő
csoportot.
Az elnökség megfogalmazta igényét, hogy vonjuk le a tanulságokat. Miklós vállalta ennek
megírását. Határidő: szeptember 27. Ebbe beleírja azokat az ötleteit is, hogyan kéne a
következő csapatot felállítani.
Az eddigi anyagokat Miklós felrakja a szerverünkre. A terapiakepzes@ levelek kezelésére
átmenetileg Somogyi Andit kérjük meg.
Az elnökség megköszönte Miklósnak a munkáját, ő pedig elmondta, hogy szívesen
csinálta.
2. Ellenállás tréning mérlege
Bence Judit és Kozák Olivér elkészítette az ellenállás tréning mérlegét. A végső számok
kis mértékben még módosulhatnak, leginkább átutalási díjak és az EUR/Ft árfolyam
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változásai miatt. A programon 29 fő vett részt, ebből 15 volt MaG-tag, és hárman
beléptek.
A program összbevétele kb. nettó 3 108 000 Ft, az összes kiadás 1 992 000 Ft, a program
egyenlege 1 116 000 Ft. Ha hozzávesszük a MaG központi kiadásokat (az elmaradt
bevételeket is, pl. a pályázatokat, kuponokat), illetve a központi bevételeket (új belépők
tagdíja), akkor a MaG egyenlege a program után 920 000 Ft.
A programot 24-fővel terveztük nullszaldósra, a többlet bevétel a még 5 fő nem-MaG-tag
plusz jelentkezéséből és a hotellal kialkudott jó árból származik.
Zárásként az összes dokumentumot fel fogjuk rakni a szerverre.
(Az elnökség beszélgetett a megjelenő feszültség kapcsán.)
3. GATLA jó hírek
Rita és Bob Resnick október közepén Magyarországra látogat, hogy személyesen is
megnézzék azt a két hotelt, amik esélyek a 2012-es nyári Gestaltos táboruk helyszíneként.
Judit és Dia elkíséri őket, egyik este pedig együtt vacsorázunk velük Budapesten.
Budapesti tartózkodásuk alatt tervezünk szervezni egy Gestalt Estet, amit ők tartanak. Dia
felveti az ötletet Ritáéknak.
4. GTK1
Szerződések: A szerződéskötés folyamatában fennakadások vannak. Ennek kapcsán
Ádám megbeszéli Somogyi Andival a szükséges teendőket. Szeretnénk, ha ez a része is
gördülékenyen menne a GTK1-nek.
GTK board meeting: Decemberben Daan ittléte alatt tartunk egy kiterjesztett elnökségi
ülést, ahol együtt megbeszéljük a GTK1 és GTK2 körüli témákat.
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