Lietuvos sportingo federacijos
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-07-15
Telekonferencija
Lietuvos sportingo federacijos (toliau – federacija) valdybos posėdis organizuotas vadovaujantis
Lietuvos sportingo federacijos įstatų 44.12 punktu siekiant išspręsti kitus einamuosius klausimus.
Federacijos valdybą sudaro 6 nariai: V. Grybė, L. Jucius, G. Malakauskas, M. Pačėsa, E. Rugienius,
J. Vainauskaitė.
Darbotvarkė ir kvietimai į posėdį valdybos nariams išsiųsti elektroniniu paštu.
Valdybos posėdyje dalyvavo: V. Grybė, L. Jucius, G. Malakauskas, M. Pačėsa, E. Rugienius,
J. Vainauskaitė.
Valdybos posėdžio pradžia: 21.30 val.
Valdybos posėdžio pirmininkas – J. Vainauskaitė
Valdybos posėdžio sekretorius – L. Jucius
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl federacijos narių paskatinimo už aktyvią veiklą federacijoje
SVARSTYTA Nr. 1: Dėl federacijos nario paskatinimo už aktyvią veiklą federacijoje.
SVARSTYTA Nr. 1: Dėl federacijos nario Alvydo Striaušos paskatinimo už aktyvią veiklą
federacijoje.
Pasiūlyta federacijos nariui Alvydui Striaušai už aktyvią veiklą federacijoje (talpinant federacijos
informaciją federacijos internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje, skleidžiant ir platinant
informaciją apie federaciją bei jos veiklą, pildant federacijos varžybų bei naujienų kalendorių,
atliekant kt. kasdienius darbus) už 2021 m. sausio-birželio mėnesius skirti po 200 (du šimtai) eurų
paskatinimą, t. y. iš viso skirti 1200 (vienas tūkstantis du šimtai) eurų už 2021 m. sausio-birželio mėn.
(į 1200 eurų sumą įskaitant ir 15 proc. gyventojų pajamų mokestį)) sumą, kurią pervesti į Alvydo
Striaušos nurodytą banko sąskaitą.
NUTARTA Nr. 1: Už 2021 m. sausio-birželio mėnesiais aktyvią veiklą federacijos labui paskatinti
federacijos narį Alvydą Striaušą jam skiriant 1200 (vienas tūkstantis du šimtai) eurų sumą (į 1200
eurų sumą įskaitant ir 15 proc. gyventojų pajamų mokestį), t. y. iš viso 1020 (vienas tūkstantis
dvidešimt) eurų sumą (nuo 1200 eurų sumos atskaičius 15 proc. gyventojų pajamų mokestį) pervedant
į Alvydo Striaušos nurodytą sąskaitą.
Nuo 1200 eurų sumos paskaičiuotą 15 proc. gyventojų pajamų mokestį, t. y. 180 (vienas šimtas
aštuoniasdešimt) eurų sumą už Alvydą Striaušą perves federacija.
Nutarimas priimtas vienbalsiai.
Posėdis laikomas įvykusiu.
Valdybos posėdžio pabaiga: 22.00 val.
Valdybos posėdžio pirmininkė

(parašas) Jurga Vainauskaitė

Valdybos posėdžio sekretorius

(parašas) Laurynas Jucius

