
lCF Magyar Tagozata Egyesület

Közgyűlés - Évnyitó Piknik, Tisztújító Közgyűlés

20t6.0t.l4.18:00 (illetve 18:15 ismételt Közgyűlés) MOM Rendezvény Központ, Jókai terem

Jegyzőkönyv

Bite Barbara elnök nyitja meg a közgyűlést, köszönti az egybegyűlteket, megállapítja, hogy az

érvényes közgyűléshez nincs meg a szükséges 50%-os taglétszám, így első körben a közgyűlés nem

hatá rozatképes.

A meghívóban jelzettek szerint az ugyanitt, az első kör után összehívott pótközgyűlés a jelen lévő

tagokkal viszont határozatképes.

A közgyűlés tárgya az lCF új vezetőségének megválasztása

Választási bizottság tagjai: Galambos Katalin (elnök), Kelló Éva, Kárpátné Palotay Krisztina

Jegyzőkönyv- vezető: Kovács Veronika

Jegyzőkönyv hitelesítők: Segal Hajnalka, Bánási Zsuzsanna

Napirend:

1. Az Egyesület 2015 évi tevékenysége (az Elnökség tagjainak beszámolója) és a pénzügyi

beszámoló ismertetése

Z. Szavazás a 2015 évi beszámolók elfogadásáról

3. Tisztújítás(Szavazás)

4, Az Elnökség tagjainak 2016 évi munkaterve (Szavazás)

5. 
^201,6 

évi költségvetés tervezet bemutatása (Szavazás)

6. Egyebek

A jegyzőkönyv- vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a jelenlévő k egyhangúlag elfogadják.

1.Az Egyesület 2015 évi tevékenysége (az Elnökség tagjainak beszámolója) és a pénzügyi beszámoló

ísmertetése

Bite Barbara az lCF magyar tagozatának 2015.évi elnöke beszámol az egyesület 2015.évi

tevékenységéről.

Az lCF magyar tagozatának taglétszáma 2016.január 1,4.-én 13O f ő.

A 20]_5-re megfogalmazott stratégiai fókuszok 201,4.évhez hasonlóan a következők voltak:

o lcF márka erősítése Magyarországon, ha minőségi coaching akkor lcF
. Együttes érték teremtés
o sikeres, hatékony, örömteli szervezet.

A 20].5. évi vállalt célok maradéktalanul teljesültek, illetve a várakozásokhoz képest túlteljesültek.



2015. évben az lCF média megjelenések száma: 80, a Double Decker Pr & Consultíng támogatásával.

Az lCF 2015.évi tevékenységével kapcsolatos eredmények:

o ]_8 rendezvény,
o 669 résztvevő,

o 37 CCEU pont (1-5 pontot vállaltunk)
o 53 speaker
o 8 group mentoring

Bite Barbara megköszöni az elnökség tagjainak munkáját.

Van Der Meer Gabriella, az lCF magyar tagozatának jószolgálati vezetője beszámol a 2015.évi CSR

tevékenységről.

A 2015.évi tevékenység röviden számokban:

o 29 coach részvételével,
o 2L civil szervezetben,
o 36 tervezett folyamatból
l 78lezárult,
o 24 értékelő érkezett,3
. mé8 jelenleg is tart,
o 4 nem indult el és

o 1 folyamatról nem érkezett visszajelzés.

2015.évet rendkívül sikeresnek értékeljük.

2.Szavazás a 2015 évi beszámolók elfogadásáról

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a 2015.éví beszámolókat és nagy tapssal köszönik meg a

leköszönő el nökség munkáját.

3.Tisztújítás (Szavazás)

A Választási Bizottság elnöke Galambos Katalin ismerteti a szavazás szabályait.

Ez követően a 2016.évi 5 pozícióra jelentkezők röviden bemutatkoznak a jelenlévőknek.

Ezt követi a szavazás, és a szavazatok összesítése.

Jelenlévő tagok száma: 17 f ő



Az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma az alábbiak szerint alakult:

Elnökségi jelöltek Szavazatok száma (db)

Név Tisztség megnevezése lgen Tartózkodik

Chrenóczy-Nagy Judit Elnök 17 0

szabó Gabriella Alelnök 17 0

Bite Barbara Etikai Bizottság elnöke -Lo 1,

Barnóczky Annamária Akkreditációs igazgató 1,6 1

Van der Meer Gabriella Jószolgálati igazgató 17 0

Örvényesi Rita Kom m unikációs ígazgató 17 0

csetneki csaba kincstárnok-titkár 16 1

4. Az Elnökség tagjainak 2016 évi munkaterve (Szavazás)

Chrenóczy-Nagy Judit az lCF magyar tagozatának 2OL6.évi elnök jelöltje ismerteti munkatervét: a

2016.évi stratégíai fókuszokat, tervezett tevékenységeket.

Az elhangzottak rövid összefoglalása:

A stratégiai fókuszok és tervek 2016.-ra:

o Brand építés
Célcsoportok: coach-ok, piaci szereplők, szakmai szervezetek
Tevékenységek : Coach Klub, Corporate programok, konferencia a coaching week ideje alatt,

CSR program, Mesterhármas
o közösség építés: aktív szakmai közösség építése, ahová jó tartozni, ahol lehet egymástól

tanulni és kapcsolatokat építeni.
o Rendszerek kialakítása: hatékony szervezeti működés, tiszta világos keretek, egyértelmű

kommunikáció

A szervezeti felépítés alapjaiban nem változik. Létrejön a nemzetközi tanácsadó, mint új pozíció, amit

Emanuel Saincaine tölt majd be. Az elnökségi tagok munkáját fix kis csapatok is fogják támogatni.

A tagság felé kérés: a nyitottság, aktivitás, együttműködés, közös gondolkodás.

A jelenlévők egyhangúan megszavazzák a 20].6.évi munkatervet.

5.A 2015 évi költségvetés tervezet bemutatása (§zavazás)

Chrenóczy-Nagy Judit az lCF magyar tagozatának 2016.évi elnök jelöltje ismerteti a 2016.évi pénzügyi

tervet. A jelenlévők egyhangúan megszavazzák a 2016.évi munkatervet.



Egyéb kérés nem merült fel, így a levezető elnök berekesztette az ülést. A jelen jegyzőkönyv

határozatait Csetneki Csaba kincstárnok-titkár vezette be az Egyesület határozatának könyvébe.

Budapest, 2016. január 14.
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