LIETUVOS SAMBO
FEDERACIJA

LSF ATASKAITINIO VISUOTINIO
NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

LITHUANIAN SAMBO
FEDERATION

2019 m. kovo 30 d., Vilnius

Susirinkimo darbotvarkė:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

Federacijos prezidento Lino Obcarsko įžanginis žodis.
Procedūriniai klausimai (10 min.):
2.1
visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimai;
2.2
mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas;
2.3
darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas;
2.4
sekretoriato ir redakcines komisijos rinkimas ir tvirtinimas;
2.5
mandatinės komisijos pranešimas.
Federacijos prezidiumo ataskaita apie 2018 m. veiklą. Pranešėjas prezidentas LinasObcarskas (15 min.).
Revizijos komisijos pranešimas apie 2018 m. Federacijos finansinę veiklą. Pranešėjas: atsakingas revizijos komisijos narys
(5 min.).
Dėl 2019 m. Federacijos veiklos ir biudžeto projektų. Pranešėjas prezidentas Linas Obcarskas (5 min.).
Pasisakymai, diskusijos (iki 3min. pranešimui).
Dėl LSF naujų narių priėmimo
Kiti einamieji klausimai.
Susirinkimo uždarymas

LSF prezidento Lino Obcarsko sveikinimo žodis Visuotinio susirikimo dalyviams.
Procedūriniai klausimai:
2.1. Susirinkimo pirmininku išrinktas Linas Obcarskas, sekretoriumi – Eduardas Rudas
(visuotinu pritarimu);
2.2. Mandatų komisiją sudarė: Saulius Trečekauskas, Stanislovas Kulikauskas,. Robertas
Mikalauskas
Balsų skaičiavimo komisija visuotinu pritarimu patvirtinta Stanislovą Kulikauską.
2.3. Darbotvarkė ir reglamentas patvirtinta – bendru sutarimu.
2.4. Sekretoriumi išrinktas – Eduardas Rudas, redakcinei komisijai vadovauja Saulius
Trečekauskas
2. 5. Nutarta (išduotų mandatų skaičių -22 (dvidešimt du) iš 33 (trisdešimt trijų) LSF
registruotų narių – tvirtinti - visuotiniu pritarimu

3. Federacijos prezidiumo ataskaita apie 2018 m. veiklą. Pranešėjas prezidentas dr. Linas Obcarskas
Balsuota: bendru sutarimu
Nutarta: LSF prezidento ataskaitą už 2018 metus vertinti .- teigiamai
4. Revizijos komisijos ataskaita pristatė revizijos komisijos pirmininkas Albertas Kašėta
Balsuota: už – ..22., prieš – ....0....., susilaikė – .....0..........
Nutarta: revizijos komisijos ataskaitą už 2018 metus tvirtinti.
5. Dėl 2019 m. Federacijos veiklos ir biudžeto projektų. Pranešėjas prezidentas dr. Linas Obcarskas
Balsuota: -visuotiniu pritarimu
Nutarta: LSF veiklos kryptims ir sąmatos projektui 2019 m. – pritarti.
6. Dėl LSF veiklą reguliuojančių dokumentų viešinimo iternete pagal KKSD reikalavimus. ( pranešimų
viešinimas ir kt.) Ir internetinio puslapio sutvarkymo.
Kalbėjo: Feliksas Jankauskas, Linas Obcarskas, Adrijus Kupstas, Saulius Trečekauskas
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Balsuota: visuotiniu pritarimu
Nutarta: pranešti visiems LSF nariams visus su darbotvarke susijusius klausimus, itraukti
oficialius pranešimus sambo.lt svetainėje, sutvarkyti seką pradedant nuo naujausių naujienų
7. Dėl naujų narių priėmimo
Kalbėjo: Linas Obcarskas, Adrijus Kupstas, Saulius Trečekauskas
Balsuota: už – ..22., prieš – ....0....., susilaikė – .....0..........
Nutarta: priimti s/k “ARĖJĄ” į LSF šeimą lengvatinėm sąlygom.
8. Kiti klausimai:
Del SAMBO atskyrių ženkliukų išdavimo,
- dėl teisėjų apmokėjimo,
- dėl trenerių – teisėjų etikos
Kalbėjo: F. Jankauskas, D.Arlauskaitė, G.Čečienė
Nutarta:
- Tarptautinio meistro ženkliukus dalinti palaipsniui, kiekvenose varžybose
 A. Kupstui LSF vykdomajam komitetui pateikti pasiūlymą dėl teisėjų apmokėjimo
 Etikos komisijai aktyviau įsijungti į veiklą drausminant etikos pažeidėjus

Pirmininkavo

Linas Obcarskas

Sekretoriavo

Eduardas Rudas
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