JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesületének közgyűléséről
Időpont: 2015. november 07. szombat 14.00 - 15:20
Helyszín: AUM Jógaközpont Pest Cím: Budapest VII., Károly krt. 1.
A közgyűlésen jelen vannak: a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező jelenléti íven felsorolt tagok és szervezetek, akik aláírásukkal igazolták jelenlétüket.
Hegedüs Edina 14:00-kor köszönti a közgyűlés résztvevőit. Ezt követően tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a+1 fő jelen van. A jelenléti ív szerint 14:00-kor a 211 tagból 3 tag + 1 tagszervezet van jelen, így a közgyűlés nem
határozatképes.
A közgyűlést 30 perc elteltével ismételten összehívjuk az eredeti napirend szerint, amikor is a
közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.
Hegedüs Edina 14 óra 30 perckor ismételten köszönti a közgyűlésen megjelenteket. Tájékoztatása szerint a megjelent tagok száma 13 főre + 5 tagszervezetre emelkedett, amely létszám a
közgyűlés ismételt összehívása esetén már határozatképes.
Ezt követően a Közgyűlés egyhangúlag megválasztatja a jegyzőkönyvvezetőt (Mátis Júlia) és
a jegyzőkönyv két hitelesítőjét (Keserű Aranka, Nagy Gábor).
A Levezető Elnök felkéri Keserű Arankát, az Egyesület Elnökét, hogy köszöntse a megjelenteket.
A Levezető Elnök megköszöni a megnyitót majd ismerteti a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontokat.
Az eredetileg tervezett napirendi pontok:
Napirend:
1. alelnökválasztás
2. székhely módosítás
3. egyéb

Szavazás: A napirendet a tagság egyhangúlag elfogadta.
1. Napirendi pont - Az Elnökségből Márk Tamás jelezte, hogy nem tudja vállalni továbbiakban a munkát, ezért úgy döntött, hogy lemond alelnöki tisztségéről.
A jelenlévők tisztelettel megköszönték távollétében is az elvégzett munkát.
A tisztújításhoz a Közgyűlés egyhangúlag megválasztja jelölő bizottság tagjait, Hegedüs
Edina, Selmeczi Csongor és Dr. Szabó Anikó személyében.
A Levezető Elnök felkéri Selmeczi Csongort, a Jelölő Bizottság Elnökét, hogy mutassa be a
jelölteket az Alelnöki posztra.
Selmeczi Csongor bemutatja a jelölteket:
Ábrahám Kata
Nagy Gábor – lemond Ábrahám Kata javára

Mezősi Anna – nem vállalta

Egyéb jelölés nem érkezett.
Ábrahám Kata rövid bemutatkozása:
2011.óta Iyengar jógaoktató, vezeti az AUM Jógastúdiót, aktívan segíti az Egyesületünket, és
az Iyengar Egyesület Alelnökeként is aktívan segédkezik a közösségi munkában.
Grafikus, felajánlja a tudását és az elmúlt 1 évben a programszervezésben, kommunikációban,
WEB-odal szerkesztésben segítette az Egyesületünket. Hasonló tevékenységet végez az Iyengar szövetségben is.
Az MJSZE-vel kapcsolatban elképzelése szerint modern, a világ változásait követő működést
és fenntarthatóságot szeretne biztosítani.
Veres András: az első és nagyon jól sikerült Jógakonferencia megszervezése, az informatikai
megújulás Katának köszönhető. A Facebook aktivitást is neki köszönhetjük. Realista, magas
igazságérzete van.
Mezősi Anna: az MJSZE megújult arculatát, logóját is neki köszönhetjük az elmúlt évben
Keserű Aranka: az összes elnökségi ülésen részt vett, eddig is részt vett a munkában, bár szavazati joga nem volt, de segítette az Egyesület munkáját.
Szavazás:
Ábrahám Kata jelölését a tagság egyhangúlag elfogadta.
A közgyűlés határozata szerint az egyesület új Alelnöke Ábrahám Kata.
2. Napirendi pont – Székhelymódosítás:
Keserű Aranka Ismerteti s székhelymódosítással kapcsolatos tudnivalókat:
A költségek csökkentése a logikai szempontok alapján az Elnök lakhelyének bejelentése lenne
a legcélszerűbb megoldás. Javaslat 1195 Budapest, Petőfi utca 8. földszint 2. szám.
Szavazás:
A székhelymódosítást a tagság egyhangúlag elfogadta.
A közgyűlés határozata szerint az egyesület új Székhelye: 1195 Bp., Petőfi u. 8. fsz. 2.
3. Egyebek:
Oklevelek átadása:
A levezető elnök megállapítja, hogy nincs jelen olyan minősített jógaoktató, akinek az oklevelét ünnepélyesen át lehetne adni.
A tagság a Közgyűlésen az alábbi javaslatokat tette és bocsátotta szavazásra:
3.1. javaslat:
Veres András javaslata, hogy az alapszabályban mindenhol az Oktatási Szabályzat szerint szerepeljen az Oktatási és Szakmai Munkacsoport. Javaslatot teszek, hogy a szövegben mindenhol egységesen és helyesen szerepeljen a munkacsoport neve.
Szavazás:
Az 3.1. számú javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

3.2. beszámoló:
Ábrahám Kata röviden beszámol a Jógakonferencia 2015. rendezvényről:
A konferencia hangulata nagyon jó volt, rengeteg önkéntes dolgozott, akik a helyszínen tudtak
segíteni sok mindenben. Érdekes, hogy 50 segítőből egy tagunk volt, a többiek úgy vettek
részt a feladatok teljesítésében, hogy nem tagjai az Egyesületnek.
Sokan jelezték, hogy szívesen csatlakoznának egy Egyesületünkhöz.
Komjáti Zsuzsi tagtársunkat érdemes kiemelni, mert nagyon fontos szerepet töltött be a szervezésben.
Jó színvonalon és jó szervezéssel sikerült lebonyolítani a rendezvényt. A kommunikációt
együtt csináltuk.
A rendezvényen több mint 400 résztvevő volt.
A visszajelzések alapján jó véleményeket kaptunk a helyről, a szervezésről és az előadásokról
is. Pénzügyileg pozitív eredménnyel zárult a rendezvény.
A közgyűlés tisztelettel köszöni az Önkéntesek munkáját.
Egyéb javaslat nem érkezett.
A Közgyűlés 15 óra 20 perckor véget ért.
………………………………………..
Hegedüs Edina
Közgyűlés levezető elnök

……………………………………
Mátis Júlia
jegyzőkönyv-vezető

Hitelesítők:
…………………………………………
Nagy Gábor

………………………………………..
Keserű Aranka

