Elnökségi Hírlevél – 02. szám – 2017.11.08.
Kedves Sporttársaink, és Barátaink!
Nehéz és sok munkával terhes egy hónapon vagyunk túl. Az elmúlt négy hétben három
elnökségi ülést is tartottunk, melyek részletes jegyzőkönyveit, és a kapcsolódó döntéseinket
figyelemmel kísérhetitek a honlapon.
Mindeközben rengeteg apró és fontos ügy kerül elő, amelyek mind valamiféle megoldást,
beavatkozást igényelnek.
Legfontosabb lépéseink és eddigi eredmények dióhéjban, a teljesség igénye nélkül:
1) Kialakítottuk munkarendünket. Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, és a Fegyelmi
Bizottság soha nem látott összhangban kezdte meg a legutóbbi közgyűlésünk utáni
tevékenységét.
2) A Felügyelő Bizottság elvégzett egy rendkívül alapos jogi, pénzügyi és informatikai
átvilágítást, aminek folyományaként most is komoly munka folyik annak érdekében,
hogy a hamarosan következő éves zárszámadás után – a 2017-es év
mérlegkészítésének részeként – már egy korszerű és komplett jelentéssel álhassunk
majd elétek, amely jelentés már a feladatok elvégzéséről szól majd.
3) A 2017.08.20-án kelt, tisztújító közgyűlés előtti „Közleményünk”, valamint a
2017.08.23-án közzé tett „Elnökségi Programunk” részleteit áttekintettük, a
részfeladatokat magunk között elosztottuk, és egymást kölcsönösen informálva,
minden elnökségi tag megkezdte a rá osztott feladatok elvégzését.
4) Az egyik legfontosabb teendőnk, a működésünk jogi kereteinek áttekintése, az
alapszabályunk módosításának folyamata is megkezdődött. Egy ún. egyeztető fórum
alakul ahová sok sporttársunkat meghívtuk, és akiknek aktív segítségére nagyon
számítunk. Ennek a programnak a részleteit lásd a 2017.11.07-i Elnökségi ülés
jegyzőkönyvében.
5) Folyik a jövendőbeli honlapunk funkcióinak tervezése a tagság bevonásával. A
honlapon és a közösségi médiában közzétett kérdőívünkre sok hasznos észrevételt
kaptunk. Köszönjük!
6) A Szövetség által korábban vásárolt több tízezer 0.22-es lőszerből még megmaradt
30’000 db lőszer és a szövetség tulajdonát képező célanyagok közösségi
hasznosításáról intézkedtünk. Lőszerekre pályázni 2017.11.20-ig lehet! Részleteket ld.
a 2017.11.07-i Elnökségi ülés jegyzőkönyvében.
7) Döntöttünk a bírói bizottság ügyében, és elkezdtük tervezni a bírói rendszer reformját
és tökéletesítését.
Továbbra is számítunk türelmetekre, és segítő együttműködésetekre.
Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,
Dr. Fábián Lajos, elnökségi tag

