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1)

NOGT képviselői status a MAG-ban
A MAG 2013-ban megkapta a National Organization of Gestalt Therapy minősítést. A statusszal járó működési kereteket, ezen belül a NOGT képviselő megválasztásának
feltételeit szabályozzuk. A jövőben egy állandó és egy választott NOGT képviselő jár el
(külön és együttesen is) az NOGT-t érintő ügyekben. Az állandó képviselő a MAG min!1
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denkori elnöke. A másik vásztott NOGT képviselőt az elnökség választja meg és az elnökség hívja vissza. Mandátuma 2 év. Visszahívható és újra választható. Fentiek bekerülnek a Határozatok könyvébe.

2) NOGT képviselők megválasztása
2.1 Első pontban NOGT személyes képviseletre kidolgozott folyamat alapján , valamint mert
az intézeti alapítói funkció és a NOGT képviselői funkció kizárják egymást, a MaG elnöksége és Erős Ila eddigi NOGT képviselő közösen úgy döntöttek, hogy Erős Ilona lemond a
statuszáról.
Ila NOGT képviselőként 2013-ban lett az elnökség által megválasztva. Ilának megköszöntük
az EAGT-ben végzett több éven átívelő értékes munkáját. Ila márciusi Gröningenbe ( Hollandia) board ülésre utazik elbúcsúzni az EAGT board tagoktól.
2.2 A mai napon az elnökség megszavazza Mondok Árpádot választott NOGT képviselőnek,
aki a szakmi projektmunkákért felel. Mandátuma 2020. február 19-ig szól.

3) Elnökségi tag választás
Kontra Eszter lemondott, Antal Liviának pedig lejár a mandátuma április végén. Az elnökségi
tagok megválasztását a május 31-re tervezett rendes évi közgyűlésre hirdetjük meg.

4) Gestalt Reggeli tapasztalat
Ezt a programot február 5, hétfő reggelre hirdettük meg a Széll Kálmán térre, hogy
lehetősége legyen a tagoknak kötetlenül beszélgetni a MAG jövőjéről annak kapcsán, hogy
az elnökség és az NGI képviselői között az NGI által kezdeményezett tárgyalás folyik a
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GTK és MaG között 2010-ben kötött együttműködési szerződés lejárati idő előtti megszüntetéséről vagy módosításáról.
Sajnálattal vettük, hogy senki nem jelent meg a tagságból és egy fő kivételével érdeklődés
sem érkezett.
5) Szervezeti tagdíj
Már egy ideje fontolgatjuk és most újra átmentünk részletesen a témán. A MAg a jövőben azt
tervezi, hogy nemcsak egyéni, de szervezeti tagságot is nyújt a Gestalt módszertant képviselő
szervezeteknek. Ennek feltételeit és lehetőségeit jártuk körül.

7) Könyv kiadás
Levelet kaptunk a Ludwig Frambach/Detlef Thiel által irt FRIEDLAENDER/MYNONA und
die GESTALTTERAPIE - Das Prinzip “SCHÖPFERISCHE INDIFFERENZ” cimű könyv
kiadójától, hogy az egyesület lefordítaná-e a könyvet németről magyarra. Izgalmasnak tűnik a
kérdés, mert Friedlander volt az a filozófus, akinek köszönhetjük a Fertile Void első gondolatát. A Budapesten szervezett EAGT konferencia címe is Fertile Void így a könyvkiadás jól
illeszkedne a MAG jelenlegi fókuszához. A magyarra fordítást megfontoljuk, miután kaptunk native németül beszélő MAG tagtól visszajelzést a bővebb tartalmat illetően.
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