JEGYZŐKÖNYV
amely 2012. június 26. napján a Magyar Szörf Szövetség elnökségi ülésén, az Ady E. u 19. szám alatt,
illetve egy korábbi internetes szavazás eredményét rögzíti.
Az elnökségi ülés zártkörű, jelen vannak:











dr Kovács Péter elnök,
György László alelnök,
Utassy Loránd főtitkár,
Körtvélyesi Miklós,
Dr. Molnár Ákos,
Lazsádi László,
Koszti György, mint elnökségi tagok
Kruchina Károly a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke
Böröcz István BYC
Pártos György

Dr. Kovács Péter köszönti a megjelenteket, majd javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot,
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Körtvélyesi Miklóst és Dr. Molnár Ákost nevezzék ki.
Ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag elfogadják a következő határozatot:
17/2012. számú Határozat
Az elnökség egyhangúlag jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot, jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Körtvélyesi Miklóst és Dr. Molnár Ákost választotta meg.
A nevezettek a felkérést köszönettel elfogadják.
Ezt követően az elnökség jóváhagyja korábbi interneten e-mailben történt határozatát, melyben Detre
Diána kérésére az elnökség engedélyt ad a távolmaradásra a XXX. Olimpiai játékok lezárásáig a Magyar
Bajnokság fordulóiról.
18/2012. számú Határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Detre Diána azon kérését, hogy távol maradjon a XXX.
Olimpiai játékok lezárásáig a Magyar Bajnokság fordulóiról.
egyhangú
Ezt követően Utassy Loránd főtitkár ismerteti a napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.

Ifjúsági EB Tallin
Pénzügyi helyzet
Böröcz István BYC
Egyebek

Utassy Loránd tájékoztatja az elnökséget a NUPI által szóban jóváhagyott utánpótlás támogatásról,
melynek összege 1.500.000,- Ft. melyből javasolja, hogy 600.000,- Ft a tallini EB-re Nikl András és
Utassy Loránd szövetségi kapitány részvételi költségeire fordítson a szövetség. A szerződés sajnos még
nincs megkötve, ezért Koszti György javaslatára, csak a szövetségi kapitány költségeire javasol 250.000,-

Ft-ot. Az elnökség a következő határozatot hozta:
19/2012. számú Határozat
Az elnökség elfogadta, hogy a tallini Ifjúsági Európa Bajnokságra Utassy Loránd szövetségi
kapitány költségeire 250.000,- Ft összeget fordítson a szövetség.
6 igen 1 tartózkodás

Ezt követően Utassy Loránd főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy az elmúlt héten sikerült aláírni az
idei évi MOB-os támogatási szerződést. Az idei év hátralévő részére egy újabb költségvetés elkészítését
javasolja.
Majd az elnökség felkéri Böröcz István urat, hogy az elnökséghez címzett korábbi levelében leírtakat
fejtse ki az elnökség számára. …
20/2012. számú Határozat
A Magyar Szörf Szövetség minden erkölcsi és adminisztratív segítséget megad, hogy támogassa
Detre Diána azon kérését, hogy edzője Christophe Botuet Utassy Loránd szövetségi kapitány
mellett kijuthasson a Londoni Olimpiára. A szövetség ehhez azonban szűkös lehetőségei miatt
anyagi támogatást nem tud nyújtani.
egyhangú döntés
Pártos György úr tájékoztatja az elnökséget esetleges szövetségi telephely lehetőségéről, majd Utassy
Loránd is beszél egy másik déli parti helyszínről. Az elnökség az egyeztetésekkel megbízza Pártos
Györgyöt és Utassy Lorándot.
Kruchina Károly kéri az elnökség támogatását, hogy az izraeli nagykövetséggel felvegye a kapcsolatot a
szörf olimpiai részvétele érdekében…..
Majd az elnök berekeszti az ülést.
Kmf.

---------------------------------------------------Utassy Loránd
jegyzőkönyvvezető
-------------------------------------------------Körtvélyesi Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

-------------------------------------------------------Dr. Molnár Ákos
jegyzőkönyv-hitelesítő
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