Kivonat az Antrtomedicart Egyesület 2016. május 6. közgyűléséről
A közgyűlést a meghirdetett időpontban és helyen 2016. május 6-án tartottuk meg. Az előzetesen
közölt napirendi pontoknak megfelelően először az antropozófus gyógyítás és gyógyász-képzés
jelenlegi helyzetéről beszélgettünk, a lehetséges változásokról, jövőképről. Az idén befejeződő
második képzési ciklusban 35 aktív hallgató vesz részt, kb. fele-fele arányban orvosok, illetve
terapeuták. A hallgatók körében erős kezdeményezések születtek részben a Sophianumhoz, részben
vidéki kezdeményezésekhez kapcsolódóan. A tavalyi tanulmányi út sikeres volt, erős megtartó erőt
jelentett a hallgatók körében, hogy folytassák, illetve befejezzék a képzést. Ez év áprilisában a Pécsi
Tudományegyetemen 18 orvos/fogorvos sikeres vizsgát tett. A terapeuták részére májusban házi
vizsgát szervezünk. Egy hallgató Németországban folytatja tanulmányait. A hallgatók körében
intenzív munka zajlik az antropozófus gyógyászattal kapcsolatban. A fenti tájékoztatóról élénk
eszmecsere bontakozott ki a jelenlévők között.
Ezután az egyesület gazdálkodásáról esett szó: az egyesület gazdálkodása nyereséges, a kapott
adományokat nem viszi el az egyesület normál gazdálkodása. A képzés hétvégéi önfenntartóak. Az
Egyesület az alapítói célokkal összhangban gazdálkodik, gazdálkodása sikeres, nyeresége az előző
évinek majdnem a kétszerese. Az Ügyvivő testület megfelelő módon gondoskodik az egyesület által
felvállalt célok megvalósításáról. A tartalékok lehetőséget jelentenek majd a következő képzés jó
előkészítésére, a megfelelő figyelemfelhívásra. A 2016. évi pénzügyi terv szerint a három éves képzés
ebben az évben befejeződik; a képzés finanszírozása biztonságban van, a várható pozitív pénzügyi
eredmény alapvetően az adományokon nyugszik. A fel nem használt adományokat rövid távú
betétként kötjük le.
A résztvevők a beszámolót, a mérleget, az ez évi tervet elfogadták, majd döntöttek az egyesület új
tagjainak felvételéről: 21 fő jelezte előzetesen felvételi szándékát, köztük 12 orvos és 9 terapeuta van.
A jelentkezőket egyhangúan felvettük az egyesület tagjai közé, így velük az Antromedicart
Egyesületnek immár 54 tagja van.
Ezután került sor az egyesület tisztségviselőinek megválasztására. Mind az Ügyvivő testület, mind a
Felügyelő Bizottság tagjai előzetesen jelezték, hogy bizalom esetén tovább folytatják tevékenységüket.
Más jelentkező nem lévén a választás során három évre megválasztották az Ügyvivő testület (Dr.
Szőke Henrik, Dr. Kapócs Gábor, Dániel János Tamás) és a Felügyelő Bizottság (Takáts Péter, Dr.
Répási Ildikó, Könye Zsolt) tagjait.
Legvégül tájékoztató hangzott el az őszi fogorvosi konferenciáról.
(A közgyűlésről készült részletes jegyzőkönyv megtekinthető az Egyesület székhelyén.)
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