EMLÉxnzrr,rő
azlvIDLSZ Elnöksége 2013.03. 22-ei ü]éséról
Helyszín: Debrecen, Apafa Lőtér
Jelen vannak:

Krizsán Karoly (KK) elnök
Mafuska Pál (MP) alelnök
Kovács Attila (I(A) elnökségi tag
Löw Szabolcs (LSZ) elnökségi tag
Dr. Regényi Kund (RK) elnökségi tag
Toók Lészlő (TL) fötitkar, állandó meghívott
Hüse Csaba (HCS) Bíroi Bizottsíg Tagia
Dobo János (DJ) Airsoft szakágvezető
(Jelenléti ív mellékelve.)

Az ülés azelőzetesen e-mailben megkiildött napirend alapján folyt. A döntések szavazással
születtek.

KK üdvözli

a meg|elenteket.

A jegyzókönyv

vezetésérefelkéri MP-t, hitelesítéséreLSZ4.

KK

az ülés levezetésérefelkéri KA-t a kiírt a napirendi pontok szerint 16.15-kor elkezdte az
ülés levezetését.

Az e|nöliség

a következő

határoz$toloí hpzzg:

Az elnöksega20l3.02.07.-én hozott t.szbatíraraát visszavonj4 LSZ manűtumát

érvényesnektekinti, a probléma további vizsgálatával jogi szakértőket fog megbími.

Tagfelvétel: Az Elnökség március 22 ihatallyal helyt adott az ÜttOi mvesz Klub (Elnök:
Z,emen József). tagfelvételi kérelmének.

MTT§Z Baja Város Lövészklub panasá emelt az MDLSZ-bő1 való törlése ellen, (címvráltozás
miatt nem jutott el az értesítés).Az elnökség a panasznak méltányosságbol helyt adott. A
Bajai Vrárosi Lövészklub tagsági viszonya folyamatosan fenn áll.

KK felveszi

ismét a Török Lövész §zövetséggel a kapcsolatot, a
fiiggőben lévő slot kifizettetésének ügyében.
Csefl<ó

VB

sorrán keletkezett négy

Pál2012 évi Sörétes VB nevezési díj tartozá§ának ügyét vizsgálja meg a felügyelő

bizottság és megiállapítrásaról ájékoztassa az Elnökséget,20l3.04.19.-ig.

A

Elnökség megerősítette Dobó János Airsoft szakág:tezetői megbízísát.
Támogatásra érdemesnek tartja a Nagy Sportágválasáón való megielenését. Kéri a pontos
költségek előzetes kimutatasát, a következő elnökségi üésen döntés tervezet fog születrri a
további támogatásról.

Airsoft:

Az átdolgozott gyor§pont,

é§ minősítési srabályzatat az Elnökség megvitatt4 Kovács Attila
Tartózkodása mellett elfogadta.

Az ülésről RK

és HCS 18.30 perckor távozott.

A

szövetségl hol::ájáLívltís kisámolása köriiti problémák megoldás4 további információ
gyűjtést igényel, azemelkapcsolatos döntést nem lehetett meghoari.

Aa\I/DLSZ2013 évi rendes közgyűlésének tenrezett idöponda:2013.04.28.10.00.

Toók Lászlónak további, 2013.033l utáni, fibtitkári foglalkoziaásával kapcsolatban a
szövetseg jogi kepviselőjének átlasfoglalásat az elnökség ki fogia kémi, ennek ismeretében
hoz döntést.

A 2012 évi sörétes VB
könywizsgátótól

megválaszolásához.

gazda§gl elszámolásának felülvizsgálatára fiiggetlen
arajánlatot kérünk a ffiggőben lévő kérdésekszakszerú, hiteles

További napirend nem lévérr,az iilést berekesztésre került.
Kelt, mint fent.

K
hitelesítő

fffi,ö,"-r$cMafuska Pál
jegyzőkönyvezetö

