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Kėdainiai

Susirinkimas organizuotas siekiant pateikti 2018 metų planus bei priimti sprendimus klausimais,
kuriais valdybos nariai jau pasisakė. Dienotvarkė ir kvietimai federacijos (buvo valdybos) nariams išsiųsti
elektroniniu paštu, taip pat paskelbta internetinėje svetainėje www.shooting.lt, kaip numatyta Lietuvos
medţioklinio šaudymo federacijos 2014 m. kovo 20 d. patvirtintų įstatų 24 punkte. Atkreiptina, jog
susirinkimas pakartotinas, neįvykus pirmajam - nesurinkus kvorumo (ţr. LMŠF valdybos susirinkimo
protokolą Nr. 2017/2)
Lietuvos medţioklinio šaudymo federacijos valdybą sudaro 6 nariai: V.Grybė, O.Anusas, G.
Malakauskas, V.Silvestravičius, T.Sujeta, V.Ţičius. Susirinkime dalyvavo 5 valdybos nariai ir kiti 12
federacijos narių, sąrašas pridedamas, viso bendrai 17 federacijos narių. Kadangi susirinkimas pakartotinas,
kvorumas sprendimų priėmimui yra.
DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo sekretoriaus ir pirmininko rinkimai
2. 2018 m. Metinio LMŠF nario mokesčio svarstymas
3. 2018 m. LMŠF nario stojamojo mokesčio svarstymas
4. 2018 m. LMŠF organizuojamų varţybų formato tvirtinimas
5. Einamieji klausimai
1 .SVARSTYTA:
Susirinkimo sekretoriaus ir pirmininko rinkimai
NUTARTA:
Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Tomą Sujetą, o susirinkimo
Malakauską.
Pritarta VIENBALSIAI.

pirmininkaujančiu Giedrių

2 .SVARSTYTA:
2018 m. Metinio LMŠF nario mokesčio svarstymas
NUTARTA:
A, B ir C meistriškumo grupėms taikyti 50 eur (penkiasdešimt eurų) metinį nario mokestį, o D
grupei 25 eur. (dvidešimt penki eurai).
Pritarta VIENBALSIAI.
3 .SVARSTYTA:
2018 m. LMŠF nario stojamojo mokesčio svarstymas
NUTARTA:
Naujiems nariams stojamasis mokestis 25 eur (dvidešimt penki eurai).

Pritarta VIENBALSIAI.
4.SVARSTYTA:
2018 m. LMŠF organizuojamų varţybų formato tvirtinimas
NUTARTA:
Lietuvos taurės visus etapus daryti po 2 dienas kaip visas kitas LMŠF organizuojamas varţybas
(LTU čempionatus).
BALSAVIMAS: Uţ – 9, Susilaikė – 2, prieš – 6.







5.SVARSTYTA:
Einamieji klausimai, pasiūlymai:
Valdybos narių Giedriaus Malakausko, Vaido Ţičiaus ir Olego Anuso paramos dėka buvo įdiegta
Multipull sistema, leidţianti varţybų rezultatus, grupes ir kitą naudingą varţybų informaciją matyti
LIVE formatu (paviešinti visiems LMŠF nariams svetainėje).
Rūtenis Paukštė savanoriškai pasisiūlė paremti LMŠ federaciją 1000 eur.
Alvydas Striauša sutiko prisidėti prie LMŠF internetinio tinklalapio aktualios, įdomios šauliams
informacijos atnaujinimo.
Ateityje visus rėmėjus reiktų viešinti - garbės lentoje

Susirinkimo pirmininkas

Giedrius Malakauskas

Susirinkimo sekretorius

Tomas Sujeta

