Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos valdybos narių
SUSIRINKIMO, BALSUOJANT ELKTRONINIU PAŠTU, PROTOKOLAS NR.2015/1

2015 m. vasario 12 d.
Gauti 5 balsavimo biuleteniai, balsavime nedalyvavo J.Talamantas. Kvorumas sprendimų priėmimui yra.
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Svarstyti klausimai
Federacijos nustatytų mokesčių persvarstymas, siekiant juos patvirtinti visuotiniame narių susirinkime.
Dėl federacijos oficialios aprangos patvirtinimo ir įsigijimo tvarkos nustatymo.
Dėl aprangos naudojimo atstovaujant federaciją oficialiuose ir tarptautiniuose renginiuose.
Dėl sekretoriaus darbo vietos, 0,25 etato įsteigimo federacijoje.
Dėl teisėjų apsaugos priemonių ir rūbų įsigijimo.
Dėl lėšų skyrimo viešiesiems ryšiams 2015 metais.
Dėl lėšų skyrimo metiniams federacijos narių apdovanojimams 2015 metais.
Dėl lėšų skyrimo interneto svetainės atnaujinimui 2015 metais.
Dėl išlaidų ir pajamų plano sudarymo 2015 metams ir visuotino narių susirinkimo sušaukimo.

I. Nuspręsta visuotiniam narių susirinkimui teikti tvirtinti šiuos priimtus sprendimus:
1. Nustatyti 15 Eur stojamąjį mokestį į federaciją, šio mokesčio netaikyti jaunesniems nei 21 metų asmenims
ir tiems kas priklauso Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijai.
2. Nustatyti 25 Eur nario mokestį federacijai. Šio mokesčio netaikyti jaunesniems nei 21 metų asmenims ir
taikyti 50% nuolaidą priklausantiems Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijai, jei šioje jie
moka visą nario mokestį.
3. Organizatoriams gavusiems federacijos pritarimą rengti vienas ar kitas varžybas (kurias organizuoja
federacija t.y. taurės etapai, čempionatai ir pan.), privaloma sumokėti federacijai 6 eurus nuo kiekvieno
dalyvio starto mokesčio, vienos dienos varžybų atveju arba 10 eurų dviejų dienų varžybų atveju.
Nustatyti vienodą 30 eurų starto mokestį visiems šauliams 100 taikinių varžybose ir 60 eurų mokestį 200
taikinių varžybose.
4. Nustatyti 30 eurų tekstinio pranešimo kainą ne federacijos nariams, norintiems publikuoti informaciją
federacijos svetainės „Naujienų“ skiltyje.
5. Panaikinti priimtą 100Lt reklamos mokestį ne federacijos nariams, reklamą publikuojantiems varžybų
metu.
6. Nustatyti 100 Eurų reklaminės vietos (banerio) interneto svetainėje metinį mokestį.
Šiems siūlymams pritarta vienbalsiai, 5 klausimu T.Sujeta susilaikė.
II.

Patvirtinti šie valdybos kompetencijai priskiriami sprendimai:

1. Oficiali federacijos apranga yra įmonės Lelija siūtas kostiumas, kurio švarkas yra tamsiai mėlynos spalvos,
kelnės šviesiai pilkos. Kostiumo priekyje yra išsiuvinėtas Lietuvos herbas ir federacijos logotipas.
Konkretų modelio pavadinimą, jo įsigijimo tvarką, suderintą kainą ir kitais klausimais federacijos narius
informuoja Virgilijus Grybė. Kostiumų įsigijimo kainos federacija nekompensuoja. Apie galimybę įsigyti
kostiumus ir kitą susijusią informaciją (apie kostiumų panaudojimą) Pranas Blonskis paruošia
naujienlaiškį ir išsiunčia visiems federacijos nariams ne vėliau kaip iki š.m. vasario 25 d.
2. Apibendrinus priimtus valdybos sprendimus, įpareigoti V.Grybę, parengti federacijos išlaidų ir pajamų
planą 2015 metams ir sušaukti visuotiną narių susirinkimą ne vėliau kaip iki kovo 29 dienos.
3. Įsteigti 0,25 etato darbo vietą federacijoje sekretoriaus pareigybei, mokant fiksuotą 145 Eur mėnesinį
darbo užmokestį „į rankas“ t.y. atskaičius visus sumokamus mokesčius valstybei. Prieš pasirašant
terminuotą (1 metų) darbo sutartį su pasirinktu darbuotoju, įpareigoti V.Grybę parengti sekretoriaus
pareigybinius nuostatus apibrėžiančius konkrečią darbo apimtį, atsakomybės ribas, darbo laiką ir juos
patvirtinti valdybos susirinkime.
Šiems pasiūlymams pritarta vienbalsiai.

4. Visuose federacijos rengiamose varžybose, atidarymų, uždarymų ir apdovanojimų metu, kitų oficialių
renginių metu, asmenys kalbantys federacijos vardu, teikiantys apdovanojimus ar dalyvaujantys
tarptautinėse delegacijose privalo dėvėti oficialią federacijos aprangą.
Pasiūlymui pritarė V.Silvestravičius, V.Žala, V.Grybė, susilaikė T.Sujeta, R.Paukštė išreiškė atskirą
nuomonę.
III.

Nuspręsta siūlyti visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti kitų metų išlaidas, kurios bus
įtraukiamos į Prezidento parengtą 2015 metų federacijos išlaidų ir pajamų planą:

1. Skirti 1520 Eur teisėjų aprangai ir apsaugos priemonėms įsigyti 2015 metais: 4vnt. liemenėms su
siuvinėta federacijos atributika 240 Eur; akustinėms ausinėms 8vnt. – 880 Eur; Kepurėms nuo
saulės su federacijos logotipais 8vnt.- 80 Eur.
2. Skirti 1000 Eur federacijos viešiesiems ryšiams 2015 metais vystyti. Konkretų lėšų panaudojimo
planą apsvarstyti ir patvirtinti sekančiame valdybos posėdyje.
3. Skirti 200 Eur metiniams federacijos narių apdovanojimams. Konkretų lėšų panaudojimo planą
apsvarstyti ir patvirtinti vėlesniuose valdybos posėdžiuose.
4. Skirti 300 Eur internetinės svetainės atnaujinimui ir internetinio adreso juridinio statuso
apibrėžimui. Konkretų lėšų panaudojimo planą apsvarstyti ir patvirtinti vėlesniuose valdybos
posėdžiuose.
5. Skirti buhalteriškai apskaičiuotą sumą, naujai įsteigiamai darbo vietai finansuoti (sekretoriaus
pareigybei), įdarbintajam mokant fiksuotą 145 Eur mėnesinį darbo užmokestį „į rankas“ t.y.
atskaičius visus sumokamus mokesčius valstybei.
Visais klausimais pritarta vienbalsiai, išskyrus pirmąjį ir ketvirtąjį. Pirmuoju klausimu susilaikė V.Žala,
ketvirtuoju T.Sujeta.
Protokolą surašė:
Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos
Valdybos pirmininkas Vidas Silvestravičius

