Kedves MÍT Tagok!
A Magyar Írástanulmányi Társaság 2006. május 19-én délután 15 órától 17 óráig tartja
közgyűlését, amelyre mindenkit szeretettel várunk!
Helyszín: Budapest XII., Böszörményi út 22/B Irodaház (Erste Bank Tanácsterem)
Napirendi pontok:
1. Elnöki köszöntő, majd a 2005. 12. 09-i tisztújító közgyűlés óta eltelt időszak értékelése, a
székhelyváltoztatással és a jogi átvétellel kapcsolatos problémák és eredmények ismertetése.
Ezután az új vezetőség meghirdeti a MÍT megújulását elindító programtervét, amelynek
koncepciója:
-hogy a MÍT hagyományait ápolva széles körben elfogadtassa a tudományos grafológiát, mint
szakmát,
-képviselje a grafológusok érdekeit,
-és megerősítse a Magyar Írástanulmányi Társaság társadalmi szerepét.
Célja: a MÍT-nek, mint szakmai ernyőszervezetnek az eddigieknél hatékonyabb
működtetésese,
az állami vizsgával kapcsolatos lehetőségek kidolgozása a tagság, illetve a tagság által elismert
szaktekintélyek, hivatalos szervezetek, grafológusképző iskolák bevonásával.
2. Terveink:
- Az elmúlt években kimaradt tagok megkeresése, a beszélgetések tapasztalataira épülő változások
létrehozása.
- Szeretnénk biztosítani, hogy rendezvényeinken a tagok nagyobb árkedvezménnyel vehessenek
részt.
- MÍT- tagok bevonásával, támogatók, szponzorok, pályázatok segítségével szeretnénk a MÍT-nek,
mint non profit szervezetnek, az anyagi hátterét biztosítani.
- Honlapunkat a következő időszakban a lehetőségeken belül igyekszünk gyakrabban frissíteni,
bővíteni, később átalakítani.
- A közgyűléseket, (beleértve a jelenlegi közgyűlést is) szakmai előadásokkal egybekötve fogjuk
megrendezni, amelyek térítésmentesek lesznek a közgyűlésen résztvevő tagok számára.
- Szakmai rendezvényeinket a hagyományok megőrzésével tervezzük továbbra is működtetni, két
nagy rendezvényünket konferenciává fejlesztve.
Tavasszal: Pszicho - Pilis Konferencia 2006.
Ősszel: Grafo - Gárdony Konferencia 2006.
A Grafo Klubok, Pszicho Klubok újraindítását 2006. szeptemberétől tervezzük.
EU-s kapcsolatok: Olaszország Ősszel... Szakmai út tervezése MÍT tagoknak.
- Intenzívebb, élőbbé vált kapcsolatot szeretne a vezetőség kialakítani a grafológusképző iskolákkal,
a MÍT tagokkal, társadalmi szervezetekkel, egyetemekkel, főiskolákkal.
3. Gazdasági beszámoló, a 2005. év mérlegének ismertetése
- Támogatóink segítőink bemutatása
4. Az Etikai Bizottság beszámolója
5. 2006 évi rendezvényeink
Kérjük a MÍT tagok minél nagyobb létszámú megjelenését!
(Amennyiben a közgyűlés létszáma miatt nem határozatképes, úgy azt a fent meghirdetett témában 8 napon belül, ill. 15
perc elteltével, újra összehívja a MÍT elnöke.)
A közgyűlés előtti regisztrációnál lehetőséget biztosítunk:
- tagdíjhátralékok rendezésére,
- új tagok belépésére, adatváltozások (cím, telefon) bejelentésére,
- valamint itt jelentkezhetnek a Pszicho-Pilis nevű rendezvényünkre.
Érdeklődhetnek programjaink felől a Központi Irodánkban a csütörtök délutáni fogadó órákon. Cím: 1011 Bp., Bem
rakpart 15. mfsz.2/a Telefon: 06 1-212-88-01.; 06-30 9-222-948, valamint 06-20-808-29-00.
(A 2005. december 9-i tisztújító közgyűlés óta, az átvétel- és székhelyváltás bonyodalmas időszakában klubéletünk még
szünetelt, azonban a 2006. őszére tervezett színes programok közül most egy Pszicho - Klub témát szeretnénk
közgyűlésünkhöz fűzni.)

