Jegyzőkönyv az MDLSZ elnökségi üléséről
Időpont:
2003. 03. 19.
Helyszín:
Dormánd Hétvezér csárda
Jelen vannak: Horváth Ede elnök, Kovács Ferenc, Halasi Mihály és Glicza Csaba elnökségi
tag, Babits László főtitkár (csak tanácskozási joggal) és Toók László (mint
vendég)
Horváth Ede: megállapítja, hogy az elnökség határozatképes javasolja, hogy a
jegyzőkönyvezetői tisztet Babits László lássa el. A javaslatot az elnökség egyhangulag
elfogadta.
Horváth Ede javaslatot tesz a napirendi pontokra az elnökség az alábbi napirendi pontokat,
fogadta el egyhangulag.
1.
2.
3.
4.

Fegyelmi eljárás megindítása
A szövetség jogi helyzete
Rendes évi közgyűlés összehívása
Egyebek

1. napirendi pont
Horváth Ede ismerteti hogy a MAG-ICS SE 2003. Január 4.-én MSSZ Három Fegyver
versenyt rendezett, ahol kiértékelési rendszerként MSS programok használták fel. Ezzel
megsértették az alapszabály 7 paragrafus 2 bekezdésben foglaltakat, és ellenük a versenyzési
és versenyrendezési jog egyidejű felfüggesztése mellet fegyelmi eljárás megindítását
javasolja. Az elnökség egyhangú szavazással a fegyelmi eljárás megindítása mellet döntött.
Mivel a fegyelmi bizottság több tagja is elfoglaltságára hivatkozva nem tudja vállalni a
munkát az alapszabály értelmében az elnökség, visszahívta a régi bizottságot és egyhangú
szavazással a következő új fegyelmi bizottságot, választotta. A fegyelmi bizottság elnöke Dr.
Borbély Ferenc ügyvéd tagjai Toók László és Koczor Zoltán. A fegyelmi bizottság tagjai a
megbízatás elvállalták.
2. napirendi pont
Kovács Ferenc vázolja a jelenleg kialakult jogi helyzetet. Halasi Mihály javasolja Dr. Varga
István ügyvédurat megbízni a szövetség jogi képviseletének ellátásával. Az elnökség
egyhangúan elfogadja a javaslatot. Babits László vázolja a követendő taktikát, ezek után az
elnökség megbízza, hogy az ügyvéd úrral közösen minél hamarabb készítsék el a szükséges
iratokat és érvényesítsék a szövetség érdekeit.
3. napirendi pont
Az elnökség rövid beszélgetés után egyhangúan a következő határozatot fogadta el. Az
MDLSz 2003 évi közgyűlésének időpontja 2003. Április 26. 10 óra helyszíne Hotel Platán
Debrecen. Az elnökség felkéri a főtitkárt, a klubokat értesítse ki a közgyűlésről.

4. napirendi pont
4.1
IMSSU beszámoló
Kovács Ferenc beszámol a IMSSU Eb rendezésének jelenlegi állásáról
4.2
IMSSU válogató versenyek kijelölése
Az elnökség a következő versenyeket jelölte ki az IMSSU EB válogató versenyeinek.
2003.03.29, 2003.04.19, és 2003.05.03.
4.3
IPSC sörétes EB válogató versenyek kijelölése
Az elnökség a következő versenyeket jelölte ki az IPSC EB válogató versenyeinek.
2003.04.05, 2003.05.17, és 2003.05.30.
4.4
IMSSU szakágvezető választása
Az IMSSU szakágvezetői feladatokkal az elnökség egyhangúan Molnár Balázst bízza meg.
Molnár Balázs a tisztséget elvállalta.
4.5
Sportolói biztosítás
Az elnökség megbízza Babits Lászlót tájékozódjon a sportoló felelősség biztosítás
megkötésének feltételeiről.
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