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Napirendi pontok:

1) NGI-MAG-BGI megállapodás részleteinek kidolgozása
2) Rendes évi beszámoló közgyűlés
3) Elnökségi tag választás
4) GDPR

1) NGI-MAG-BGI megállapodás részleteinek kidolgozása
- Jogi keretek és szeződések kidolgozásának folyamata a felkért ügyvéd szakértő váratlan
kórházi kezelést igénylő betegsége miatt ( vis maior ) átmenetileg leállt. A jövő hét utáni
héten tudunk egyeztetni az ügyvéddel , hogy tudja -e folytatnia munkát. Addig várunk.
Nemleges válasz esetén keresnünk kell másik jogi szakértőt.
- Szupervíziós költség összege: A a három futó GTK tanulóinak tandíja részben tartalmaz
elhatárolást a 3., 4. évi szupervízióra, amely arányos része a BGI részére átadásra fog kerülni
!1

!
Ennek pontos összegében még nincs megállapodás a BGI-vel, de ennek a szerződések
aláírása előtt meg kell történnie.
Két elnökségi tag Mondok Árpád és Stefany-Tóth Judit mint az Intézetben dolgozó szupervizorok érintettek ebben a kérdésben , ezért az összeférhetetlenség miatt ebben a megállapodásban és a döntésben nem vesznek részt.
Felhatalmazzák a másik két elnökségi tagot az átadandó szupervíziós költségeket illető
megállapodás kialakítására és elfogadják az általuk hozott döntést.

2) Rendes évi beszámoló közgyűlés
A közgyűlést május 31, csütörtök 17,3o-ra hirdettük meg. Készülünk a ‘Mi történt
2o17-2o18-ban a MAG-ban” szöveges beszámolóval és a pénzügy beszámolóval.

3) Elnökségi tag választás
Kontra Eszter korábban lemondott a mandátumáról. Olivia mandátuma pedig lejárt áprilisban. Az elnökségi tagok megválasztására közgyűlést hirdetünk meg szeptember 1o, hétfő 17,3o órára, melynek helyszíne In-Spirál.
A két elnökségi tag választásához kapcsolódó folyamatként szeretettel várjuk a tagságból azokat, akiket érdekel a lehetőség vagy szívesen beszélgetne a témában az augusztus
9, csütörtök 1o-13 óra között tartandó elnökségi ülésre. Helyszíne: 1133 Tutaj utca 6/A,
B lépcsőház, V.em 3.
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4) GDPR
AMagyar Coachszövetség szervezeti tagjaként közösen a másik 11 tagszervezettel árajánlatot kértünk az ASZF kidolgozására egy ügyvédi irodától. A jelenleg, a gestalt.hu-n működő
webshopot megszüntetjük, mert bonyolítaná és drágítaná az ASZF kidolgozását. A jelenlegi
generált forgalom nem indokolja a fenntartását.
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