Összefoglaló az Antromedicart Egyesület 2021. október 1-i közgyűléséről
A Közgyűlést az előzetesen meghirdetett időpontban és helyen 2021. október elsején tartottuk
meg.
A résztvevők tájékoztatást kaptak az antropozófus gyógyításról és gyógyász-képzésről.
Az új képzési ciklus augusztus végén indult el 55 fővel. A résztvevők között örvendetesen
növekszik az orvosok száma. A hazai docensi kör bővült, nagyobb részt vállaltak az egyes
hétvégéken, ami a járványnak kitett időkben komoly stabilitást ad a képzésnek. A képzés
nemzetközileg is elismerten magas színvonalú. A jövőben elegendőnek mutatkozik a kétéves
időtartam (ez az általános külföldön is), ehhez kötődnek majd a vizsga lehetőségek.
A gazdálkodás az elmúlt években megnyugtatóan stabil volt, s ez továbbra is
biztonsággal tervezhető, ezért ebben az évben a képzés miatt nem szükséges külföldi támogatást
kérni; a tartalék is elegendő biztonságot nyújt. Az elmúlt évben is jelentős belföldi támogatást
kapott az Egyesület. Az eddig képzések tapasztalatai alapján a hallgatók rendszeresen eleget
tettek befizetési kötelezettségeiknek – egy-egy kirívó esettől eltekintve, de ezekben az
esetekben nem is a jószándék hiányzott, hanem az anyagi háttér váratlan megtörése. A
Közgyűlés résztvevői a beszámolót, a mérleget és az ez évi tervet elfogadták.
A Felügyelő Bizottság javaslatára a Továbbképzési Támogatási Program lehetőségét,
amellyel az elmúlt két évben senki sem élt, hangsúlyosabban kell majd meghirdetni.
Az Egyesület létszámával kapcsolatos változások: egy tag korábban már jelezte, hogy
kilép az Egyesületből; egy tavaly végzett társunk viszont jelentkezett, így az Egyesület létszáma
változatlanul 57 fő.
Változások a Felügyelő bizottságban: Dr. Répási Ildikó korábban már jelezte, hogy
megnövekedett egyéb feladatai következtében az FB tagsággal járó kötelezettségeit a
továbbiakban már nem tudja ellátni, ezért e tisztségéről az Közgyűlés napjával lemond. Mivel
az ügyvivők e szándékról tudomással bírtak, ezért előzetesen megkérdezték Dr. Takács
Vilmost, hogy megválasztása esetén el tudná-e látni az Egyesület Felügyelő Bizottsági tagságát.
Beleegyező válasza alapján, az ügyvivők javaslatára a Közgyűlés a Felügyelő Bizottságba
megválasztotta Dr. Takács Vilmost.
Az Egyesület Alapszabályát 2014-ben módosítottuk utoljára. Az azóta összegyűjtött
tapasztalatok alapján néhány módosítást javasoltak az ügyvivők, melyeket a Közgyűlés
elfogadott. Így pl. az ügyvivők nevei kikerülnek az Alapszabályból, elkerülendő, hogy
ügyvivőváltozás esetén az Alapszabályt is változtatni kelljen; a tagkizárás folyamatának
egyszerűsítése tagdíjnemfizetés esetén, vagyis amikor a nemfizető tag tagsági viszonyát
felfüggesztik, és a felfüggesztés egy éve alatt sem rendezi tagdíjtartozását, akkor az illető
tagsági jogviszonya automatikusan megszűnik; a tisztségviselők megválasztása a továbbiakban
nyílt szavazással történjen. A javasolt változtatásokkal a Közgyűlés elfogadta az Egyesület
módosított Alapszabályát.
(A Közgyűlésről készült részletes jegyzőkönyv megtekinthető az Egyesület székhelyén.)

