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VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
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Telekonferencija

Lietuvos sportingo federacijos (toliau – federacija) valdybos posėdis organizuotas vadovaujantis
Lietuvos sportingo federacijos įstatų 44.7 punktu, priimant sprendimą dėl naujų narių į federaciją
priėmimo ir 44.9 punktu, siekiant nustatyti federacijos renginių mokesčius ir kitų paslaugų įkainius.
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: L. Jucius, G. Malakauskas, E. Rugienius, J. Vainauskaitė.
Valdybos posėdžio pradžia: 18.00 val.
Valdybos posėdžio pirmininkas – J. Vainauskaitė
Valdybos posėdžio sekretorius – L. Jucius
DARBOTVARKĖ:

1. Dėl naujų narių į Lietuvos sportingo federaciją priėmimo.
2. Dėl mokesčio šaudykloms už kiekvieno varžybų dalyvio sušautą oficialią 25 (dvidešimt

penki) taikinių seriją nustatymo.

SVARSTYTA Nr. 1: Dėl naujų narių į Lietuvos sportingo federaciją priėmimo.
Prašymus priimti nariais į Lietuvos sportingo federaciją pateikė fiziniai asmenys:

1) Doveika Virginijus (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys;
2) Macevičius Vygandas (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys;
3) Urbutis Andrius (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys.

NUTARTA Nr. 1:
Į Lietuvos sportingo federaciją nariu priimti fizinius asmenis:

1) Doveiką Virginijų (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys.
Nutarimas priimtas vienbalsiai.

2) Macevičių Vygandą (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys.
Nutarimas priimtas vienbalsiai.

3) Urbutį Andrių (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys.
Nutarimas priimtas vienbalsiai.

Naujai priimtus narius reikia informuoti sumokėti federacijoje nustatytą stojamąjį ir narystės
mokesčius už 2022 metus. Pagal federacijos įstatų 14 punktą paminėti mokesčiai privalo būti
sumokėti ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo šio valdybos sprendimo apie naujo nario priėmimą
dienos.

SVARSTYTA Nr. 2: Dėl mokesčio šaudykloms už kiekvieno varžybų dalyvio sušautą oficialią 25
(dvidešimt penki) taikinių seriją.

NUTARTA Nr. 2: Šaudykloms už kiekvieno varžybų dalyvio sušautą oficialią 25 (dvidešimt
penki) taikinių seriją mokėti po 7,50 (septyni eurai, 50 ct).
Nutarimas priimtas vienbalsiai.

Posėdis laikomas įvykusiu. Kvorumas yra.
Valdybos posėdžio pabaiga: 19.00 val.
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Valdybos posėdžio pirmininkė       (parašas) Jurga Vainauskaitė
Valdybos posėdžio sekretorius                                 (parašas) Laurynas Jucius


