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Rīgā
Nr. V-09/17
2017. gada 20. decembrī
Dalībnieki:
Visvaldis Trokša (VT)
Arturs Ļevikins (AL)
Edmunds Jansons (EJ)
Pieaicinātie:
Apspriežamie jautājumi:
 EYC 2019 vēstules Domei un LSFP. Jāpieliek punkts un jāizdara
EYC 2019 darbu statuss. Tikšanās ar Pepsi boulingu, emblēma, budžets
utt. (no mūsu darbu saraksta)
 Atskaišu sagatavošana LSFP par 2017. gadu (e pasti no LSFP)
 Atbalstītāju piesaiste. Nofiksējam statusu.
 nepilsoņu ieintegrēšana spēlēšanai valsts izlasē. Vajag resumē un pielikt
punktu
 Darbs mākonī. Pašreiz redzu, ka tur ir tikai manis ievietotie dokumenti.
 Spēlētāju pāreja starp klubiem. Būtu labi izlemt un pielikt punktu
 Budžets 2018. Kādas būs mūsu iespējas
 Līgums slēgšana starp LBF un treneriem, kas beiguši C kategorijas
kursus
 Citi jautājumi

Lēmumi:
- Atskaites LSFP jāiesniedz līdz 29. decembrim un otra līdz 20 janvārim.
Atbildīgais AL
- Budžetā jāplāno 1500 EUR mazāk no LSFP. 2018. gadā, jo 2017. gadā bija
mazāk sasniegumu. Atbildīgais EJ
- Lai aktivizētu LBF un Klubu sadarbību, nolemts organizēt tikšanos. Viens no
jautājumiem ir par spēlētāju dalību LV izlasē, kuru LBF vēlas risināt tieši ar
klubiem, nevis pašiem spēlētājiem. Otrs jautājums ir par to klubu iesaisti
LBF darbā, kuri atrodas ārpus Rīgas un Jelgavas. Trešais jautājums ir par
vārda “Latvijas” izmantošanu dažādos turnīros.

-

Līdz 15. janvārim jāsagatavo atskaite par 2017. gada budžeta izlietojumu un
uzmetums 2018. gada budžetam. Atbildīgais EJ.
Nolemts vēstules par EYC 2019 rīkošanu Rīgas Domei un LSFP iesniegt
personīgi 2019. gada 2. nedēļas laikā. Atbildīgais VT.
Jautājumā par atbalstītāju piesaisti pašreiz nav gala rezultātu, taču sarunas
notiek ar dažiem potenciālajiem partneriem
AL izsūtīs klubiem LBF viedokli par spēlētāju pārejas noteikumiem.
Līgumu slēgšana par C kategorijas kursiem ir jāslēdz starp LBF un klubiem.
AL jāpalabo līguma teksts un jādod uz parakstu
Plānojam paplašināto sapulci ar klubu pārstāvjiem uz 11. janvāri Pepsi
boulingā.
Darbs google drive mākonī lēnām tiek attīstīts. Cenšamies tur likt visus
relevantos dokumentus.
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