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Napirendi pontok:

• 1. Egyéni kérelem GTK folytatására
• 2. Gtk helyszín
• 3. Konferencia szerződés
• 4. Petka Krisztina operatív kordinátor és pénzügyi adminisztátor megbízási
szerződése
• 5. Gtk támogatási koncepció
• 6. Közgyűlés follow up
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• 1. Egyéni kérelem GTK folytatására - Egy korábban képződő és a képzést elhagyó
tag kérdésére, hogy milyen módon tudná folytatni tanulmányait azt a döntést hoztuk,
hogy NGI-tól hivatalos állásfoglalást kérünk az ügyben , mivel a képzés szakmai és
etikai felelőse és vezetője, a diploma kiállítója a Norvég Intézet . Mondok Árpád
intézi.
• 2. Gtk helyszín - Több ajánlatot bekértünk és megvizsgáltunk. Pillanatnyilag a
Munkácsy27 helyszín mellett maradunk, mivel a hely színvonla, ára és mérete ennek
a legmegfelelőbb a GTk képzésekre. Eközben ártárgyalást folytatunk velük. Egy
esetleges átalány ár tekintetében. Antal Olivia intézi.
• 3. Konferencia szerződés - Ártárgyalás Novotellel , mint host intézménnyel lezárult,
A jogi szerződések megkötése még tárgyalás alatt van. A foglalás előlegek
biztosítására megviszgáljuk a biztosítás megkötésének lehetőségét. Stefany-Toth
Judit levelet ír az EAGT titkárság vezetőnek és elnöknek, hogy felkérő levelet állítson
ki arról, hogy a MAG rendezi a 2019-es konferenciát.
• 4. Petka Krisztina oparatív koordinátori megbízási szerződése - Kriszta
módosítást kért. Figyelembe véve a helyzetben lévő adatokat az alábbi ajánlatot
tesszük: Megbízási díj fix 70 óra/hó, 2200/óra, összesen brutto 154 000,- Ft, + az
alapképzés 15 óra. Az egyesület telefon előfizetést vásárol, amit a mindenkori
operatív koordinátor rendelkezésére bocsájt.
• 5. Gtk támogatási koncepció ( mag tag , cég , kérdések ) - kérések érkeztek az
elnökség felé, hogy gondoljuk újra a támogatási koncepció magánszemélyek
kizárólagosságát érintő részét. Hosszas mérlegelés után egyhangúlag arra jutottunk,
hogy csak magánszemélyként igényelhető támogatás, ahogy a hirdetményben
szerepel. A támogatás ÁFA mentes.
• 6. Közgyűlés follow up - az elnökség a közgyűlés tanulságait átbeszélve
egyhagúlag aszerint döntött, hogy a tagság felé a transzparencia és érthetőség
erősítése mellett köteleződik el. Közös információs tudás megosztás érdekében a
tagságnak fórumot hirdet meg azzal a támával, hogy milyen formában történjen a
GTK képzés leválásának folyamata, az intézet és az egyesület együttműködésének
felvázolása. Az elnökség kinyitja a kommunikációt a tagság felé.
Elmaradt napirendi pontok:
• Coahszövetség- szakember lista frissítésre felhívás
• Terápiás első alapinterjú kérdőív javaslat
• Fordított cikkek sorsa
• Weboldal továbblépés
• NOGT képviselet
• Gestalt Hétfők
• Őszi workshopok
• Workshop szervezés szabályai, egyes workshopok csoport terápiás órakénti
elfogadtatás az NGI-val
• Könyv kiadás
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