Labots 2016.gada 30.novembra valdes sēdē
Latvijas Vingrošanas federācijas valdes sēdes
PROTOKOLS Nr.16/05
Rīga, Skolas ielā 9 - 23

2016.gada 14.novembrī, plkst.11:00

Sēdē piedalījās valdes locekļi: V.Lobanova, B.Konstantinovičs,
G.Afanasjeva ,
G.Marjina, D.Liepiņa, I.Vihrovs , I.Daņilova,
N.Seile, A.Plāte Uzaicinātā persona:
Biedrības “Vingrošanas klubs “Jugla” , reģ. Nr.40008166800, pārstāve I.Vaivade
Dienas kārtības jautājumi:
1. Par “Vingrošanas kluba “Jugla” uzņemšanu LVF kolektīvajos biedros.
2. Par LVF pārskata pārvēlēšanu kopsapulces sasaukšanu, vēlēšanu kārtību
nolikuma apspriešana, kandidātu izvirzīšanu, precīza datuma un vietas noteikšanu.
3. Par vēlēšanām
1..I.Vaivade iesniedza trūkstošus dokumentus un valde atklāti balsojot nolēma: Uzņemt
LVF kolektīvajos biedros Biedrību “Vingrošanas klubs Jugla”, reģ’Nr.40008166800, juridiskā
adrese Nīcgales ielā 4-112, Rīga, LV-1035.
“par” - 9, “pret” – 0, “atturējās” – 0.
2.1. Valde
nolēma:
sasaukt
kārtējo
pārvēlēšanu
kopsapulci
2016.gada
14.decembrī plkst. 13:00 ( reģistrācija no plkst. 12:30 ) Olimpiskā Sporta centra 4.stāva
konferenču zālē, Rīgā, Grostonas ielā 6-b
2.2. Valde apstiprināja pārvēlēšanu kopsapulces darba kārtību:
1) Pārskats par LVF darbību 2013. -2016.g.
2) LVF prezidenta, divu viceprezidentu un ģenerālsekretāra ievēlēšana.
3) LVF valdes sastāva un revīzijas komisijas ievēlēšana.
4) Dažādi.
Pamatojoties uz esošo statūtu pantu 7.8. katram LVF juridiskajam biedram viena balss. ijā.
Lēmums pieņemts atklāti balsojot: “par” - 9, “pret” – 0, “atturējās” – 0.
Kopā 24
balsstiesīgi pilnvarotie LVF biedru pārstāvji.
3.Par pārstāvniecību valdē vienbalsīgi tika nolemts, ka pa vienam pārstāvim no
olimpiskajiem vingrošanas veidiem: mākslas vingrošanas, sieviešu sporta vingrošanas,
vīriešu sporta vingrošanas. Par vēl 4 vietām valdē bija divi priekšlikumi: 1). Pa vienai vietai
Rīgai, Liepājai, Ventspilij un Daugavpilij; un 2). Pa vienai vietai katram reģionam: Kurzemei,
Vidzemei, Zemgalei un Latgalei. Atklāti balsojot valde nolēma, ka valdē tiks pārstāvētas 4
lielākās pilsētas – Rīga, Liepāja, Daugavpils un Ventspils. “par” - 7, “pret” – 2, “atturējās” – 0.
Viens viceprezidents pārstāvēs mākslas vingrošanu, otrs – sporta vingrošanu.
Kandidatūru iesniegšanas termiņš līdz š.g. 07.decembra plkst. 12:00. Veidlapa pielikumā.
Aizpildīta veidlapa obligāti ar kandidātu parakstiem nosūtīt uz gfl@latnet.lv
Nākošā valdes sēde notiks trešdien, 30.novembrī plkst. 12:00 LVF mītnē Skolas ielā 9 -23,
Rīgā.
Protokolēja D.Liepiņa

LVF ģenerālsekretāre

Plkst. 13:45

Vera Lobanova

Latvijas Vingrošanas federācijas valdes sēdes
PROTOKOLS Nr.16/06
Rīga, Skolas ielā 9 - 23

2016.gada 30.novembrī, plkst.12:00

Sēdē piedalījās valdes locekļi: V.Lobanova, B.Konstantinovičs,
G.Afanasjeva ,
G.Marjina,
D.Liepiņa,
I.Vihrovs
,
I.Daņilova,
N.Seile,
J.Saproņenko.
Uzaicinātās personas: T.Stepulāne, T.Ņikitina, O.Gusarčuka, N.Sidorova, N.Kučinska,
N.Vorobeičiks,
Dienas kārtības jautājumi:
1.
2.
3.
4.
5.

Labojumi un precizējumi valdes sēdes 14.11.2016. protokolā Nr. 16/05
Par LVF statūtu grozījumiem.
Izvirzīto LVF amatu kandidātu saraksts
Par LVF pārskata pārvēlēšanu kopsapulces vēlēšanu kārtību
Par LVF biedru naudas apmēru 2017.gadā.

1. Tika revidēts un izlabots 2016.gada 14.novembra valdes sēdes protokols Nr.16/05. Ielikts
vienā failā ar šo protokolu.
2. Kopsapulcei dot uzdevumu jaunievēlētai valdei veikt LVF statūtu grozījumus un pieņemt
tos kopsapulcē 2017.gada laikā.
3. Sakarā ar kandidatūru iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 07.decembrā plkst. 12:00,
LVF amatu kandidātu saraksts tiks nosūtīts visiem LVF kolektīvajiem biedriem 2016.gada
07.decembrī līdz plkst. 18:00.
4. LVF pārvēlēšanu kopsapulcē nobalsot par balsošanas veidu: atklātā vai slēgtā
balsošana. Velēšanu biļeteni tiks sagatavoti prezidenta, divu viceprezidentu,
ģenerālsekretāra, valdes sastāva un revīzijas komisijas vēlēšanām. Amata
kandidāts, izņēmuma kārtā var nepiedalīties kopsapulcē, ja ir viņa rakstiska
piekrišana
savai izvirzīšanai un attiecināmo pienākumu pildīšanai ievēlēšanas
gadījumā.
5. Valde vienbalsīgi nolēma ieteikt kopsapulcei
2017.gadā EUR 100 no katra juridiskā biedra.

apstiprināt

biedru

naudas

Pielikumā: precizēta kandidatūru iesniegšanas forma

Plkst. 13:15

LVF ģenerālsekretāre

Vera Lobanova

apmēru

