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Napirendi pontok:
1. Idei pályázók elbírálása
2. Továbbtanulási támogatási rendszer
3. 6 workshop részletes bemutatása és budge elfogadása
4.

Gtk költségvetés és csoport indításról döntés

5. Novotel - EAGT konferencia aláírás aug 29
6. Közgyűlés szept 7
- elnökségi tag választás - jelölés
- etikai bizottsági elnök választás - jelölés
- tagsági fórum folytatás
7. Tagsági fórum - következő lépés
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1) Idei pályázók elbírálása
Négy előterjesztett támogatási kérelem érkezett. Összesen 200 000 Ft támogatásról
döntöttünk és részletfizetéseket szavaztunk meg.
2) Továbbtanulási támogatási rendszer
Elfogadtuk jelenlegi kidolgozottságában, mely bekerül a Határozatok Könyvébe. A
jövőben ennek alapján szavazunk meg esetleges támogatási igényt. A gyakorlatba
ültetés után, a tapasztalatok szerint módosítási javaslatokkal élhetünk.
3) 6 workshop részletes bemutatása és budge elfogadása
A 2017/18-as évadra hat workshopot szervezett le Olívia. A workshopok tervei
elkészültek, valamint a hozzá kapcsolódó költségterv is. Rendhagyó módon
csomagajánlatokat dolgozott ki Olívia és Petka Kriszta. Elkészült a hozzá kapcsolódó
online jelentkezési lap is. Hamarosan hírlevélként kiküldjük a tagságnak és a hírlevél
csoportnak. Mondok Árpád és Petka Krisztina feltöltik a webshopba termékként.
Google AdWords és fizetős Facebook hirdetést is megszavaztunk, melynek
maximális költsége nem lehet több, mint összesen a teljes programcsomagra netto
168 000 Ft.
4) Gtk költségvetés és csoport indításról döntés
Újra átmentünk a GTK17 budge tervén, melyet Bozsogi Dia és Kontra Eszter
készített és többször is módosított. Figyelembe véve a pénzügyi adatokat és a tavalyi
tapasztalatokat azt a döntést hoztuk, hogy a képzést már 12 fővel is elindítjuk.
5) Novotel - EAGT konferencia aláírás augusztus 29
Stefany-Toth Judit, Kontra Eszter és Delzsényi Kati mint projekt team alapos munkát
végzett ahhoz, hogy a konferenciához kapcsolódó legnagyobb pénzügyi felelősséggel
járó szerződése aláírásra kerülhessen. Az aláírásra augusztus 29-én, a Novotelben
kerül sor. A tervezés folyamán az elnökség részjóváhagyásokkal élt.
6) Közgyűlés szeptember 7
A közgyűlésre két személyi választás miatt van szükség.
- Vattay Dánielnek lejár a három éves mandátuma és jelezte, hogy nem tudja
meghosszabbítani az elnökségi tagságát. Dani összefoglalta, hogya élte meg az
elmúlt három évet és hogy szíve szerint maradna, de be kellett látnia, hogy nem tud
elegendő időt erre fordítani a jövőben.
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- Molnár Tibor Etikai Bizottsági elnök lemondott. Korábbi levelében összefoglalta
eddigi tapasztalatait és hogy milyennek képzel el egy elhivatott etikai bizottsági
elnököt.
7) Tagsági fórum - következő lépés
Az egyesület és egy leendő képző intézet kapcsolatának kidolgozásán 2015 óta
dolgoznak különböző csoportok. Legutóbb a a 2017 július 4.-i tagsági fórumon
fogalmazódtak meg alapvető kérdések. A közös gondolkodás tovább folytatása
érdekében Vattay Dániel vállalta, hogy levelet ír a tagságnak egy minimum 2 napos
elvonulásról, ami arra szerveződne, hogy adott időben, adott keretek között egy
teljeskörű átgondolás, és ha lehetséges megállapodás is szülessen azok között, akik
valóban elkötelezettek a témában.
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