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Apspriežamie jautājumi:
1. Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas
2. Darbu un pienākumu sadale starp valdes locekļiem
3. Valdes formalitāšu sakārtošana (paraksta tiesības, banka, utt.)
4. Jautājums par grāmatvedības pakalpojumu
5. Budžets 2017
6. Pieteikumi starptautiskajām sacensībām
7. Komunikācija (e pasti, telefoni, utt.)
-

Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas:

Priekšlikums par valdes priekšsēdētāju ievēlēt V. Trokšu
Balsojums par valdes priekšsēdētāju – Par 2, atturas 1, pret 0
-

Darbu un pienākumu sadale starp valdes locekļiem:

Vienojāmies, ka konceptuāli darbi sadalās sekojoši:
- V. Trokša atbild par darbu ar medijiem, kontaktiem ar starptautiskajām
organizācijām, finanšu resursu piesaisti un boulinga popularizēšanu;
- A. Ļevikins atbild par sadarbību ar LV valsts institūcijām, sacensību
organizēšanu, bērnu sportu un treneriem;
- E. Jansons atbild par sadarbību ar citu klubu izveidoto darba grupu,
sekretāra/protokolista pienākumiem, budžetu un grāmatvedības
organizāciju.
Sīkāk darbu sadalījums tiks pilnveidots darba gaitā un atspoguļots atsevišķa
darbu sadales lapā.
-

Valdes formalitāšu sakārtošana:

2 nedēļu laikā organizējam pārreģistrāciju Uzņēmumu reģistrā. E. Jansons
sagatavo dokumentus.
-

Jautājums par grāmatvedības pakalpojumu:

Vienojāmies sākumā iztikt bez ārpakalpojuma un tikai gada pārskata
iesniegšanai piesaistīt ārpakalpojumu.
Ikdienas maksājumiem E. Jansons sagatavos rēķinus, savukārt V. Trokša veiks
nepieciešamos maksājumus.
Tāpat nekavējoties jāsagatavo maksājumu tāmes plāns pa mēnešiem, ko
iesniegt LSFP. A.Ļevikins sagatavo uzmetumu, atbilstoši budžetam un
faktiskajām vajadzībām un E. Jansons noformē.
-

Budžets 2017

Labots uzmetums tiks iesniegts Klubu darba grupai līdz 24. martam. Atbildīgais
E. Jansons
-

Pieteikumi starptautiskajām sacensībām:

Pēc konsultācijas ar Pepsi centra vadību (bij. Zelta Boulinga centrs), nolemts
iesniegt pieteikumu 2019. gada jauniešu Eiropas čempionāta rīkošanai Rīgā.
Atbildīgai A. Ļevikins.
-

Komunikācija (e pasti, telefoni, utt.)

Nolemts izveidot virtuālo e pasta adresi lbf@lbf.org.lv, kur iekšpusē katram
valdes loceklim būs arī sava individuāla e [pasta adrese ar @lbf.org.lv
Izsūtot atbildes, vienmēr liekam bcc arī lbf@lbf.org.lv, lai visi var redzēt, kurš no
valdes locekļiem ir atbildējis uz konkrēto ienākošo e pastu. E pastu izveidi
uzticēt Jānim Kalniņam no Pepsi centra, kurš arī pašreiz administrē LBF e
pastus.
Vienojāmies uz LBF veidlapas turpmāk likt V.Trokšas un A.Ļevikina mob tel.
numurus.
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