Jegyzőkönyv a MDLSZ elnökségi üléséről
Időpont: 2002. április 29.
Helyszín: Dormánd Gösser söröző
Jelen vannak:
Horváth Ede elnök
Kovács Ferenc elnökségi tag
Halasi Mihály elnökségi tag
Babits László főtitkár (csak tanácskozási joggal)
Horváth Ede elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.
Horváth Ede javaslatot tesz a jegyzőkönyvezetői posztra Babits László személyében. Az
elnökség egyhangúlag elfogadja.
Horváth Ede javaslatot tesz a napirendi pontokra:
1. XIII. IPSC VB csapatkeret póttagjainak kiválasztása az elő versenyre kapott
3 db slotra
2. A szövetség szervezeti rendszerének kialakítása, a szakágvezetők
munkájának, és a munkához szükséges létszám meghatározása
3. Tagfelvétel
4. Egyéb
Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
1. napirendi pont
Kovács Ferenc úr támogatása révén az IPSC XIII. VB.-n lehetőség van 3 fő részére az
előversenyen való részvételre. Több jelentkező is volt a helyekre. Az elnökség egyhangú
szavazással az elmúlt évi munkájuk és az eredményeik alapján a következő versenyzők,
kiutazását támogatja
•
•
•
•

Kolarits Péter
Szarvas Péter
Gál Tibor
Krétai Levente

2. Napirendi pont
Az elnökség egyhangú szavazással a következő szervezeti felépítést fogadta el.
IPSC
•
•
•

Kovács Ferenc régióigazgató
Hídvégi Attila Nemzeti Bírói Bizottsági Elnök
Toók László Technikai Igazgató

Nemzeti bírói bizottság
• Hídvégi Attila a bírói bizottság elnöke
• Mészáros József
• Babits László
IMSSU
•
•
•

Keresztesi Ferenc szakágvezető
Molnár Balázs
+ 1 fő (később kerül nevesítésre)

Steel Chalange
• Glicza Csaba szakágvezető
• + 2 fő (később kerül nevesítésre)
Dinamikus standard gyakorlatok
• Hídvégi Attila szakágvezető
• + 2 fő (később kerül nevesítésre)
A szakágaknak augusztus 1.-ig kell elkészíteni a működésüket szabályozó szabályokat,
aminek jóváhagyása az elnökség feladata.
3. Napirendi pont
Kovács Ferenc ismerteti a ParaGun Kft. Felvételi kérelmét. Mivel minden tekintetben
megfelel a felvételi követelményeknek az elnökség, egyhangúlag elfogadja a felvételét.
A Kft a jövőben a szerződéses alapon fog lehetőséget biztosítani az egyéb törvényi
feltételeknek megfelelő olyan lövész sportolók számára, akik sportszervezetei nem tagok a
Magyar Dinamikus Lövészsport szövetségben.
4. Napirendi pont
Az elnökség egyhangú szavazatával Vajda Miklós megbízza a szövetség pénzügyeinek
intézésével.
Az elnökség egyhangúlag határoz arról is, hogy az elnökségi ülések jegyzőkönyvei
kerüljenek fel a szövetség honlapjára, ezzel is segítve a szövetség tagjainak tájékoztatását.
Mivel több javaslat nem érkezett Horváth Ede elnök úr az elnökségi ülést bezárja.
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