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Valdes sēdes protokols
Rīgā
Nr. V-03/18
2018. gada 28. februārī
Dalībnieki:
Visvaldis Trokša (VT)
Arturs Ļevikins (AL)
Edmunds Jansons (EJ)
Apspriežamie jautājumi:
 2018. gada budžeta apspriešana, tajā skaitā par to kādas izlases un cik
lielā sastāvā varam atbalstīt šogad
 2017. gada pārskata apstiprināšana un nodošana revidentam
 Pilnsapulces sasaukšana – datums un dienas kārtība
 Kā organizēsim grāmatvedības jautājumus 2018. gadā, ņemot vērā, ka
2019. gadā ir EYC2019 organizācija, kas prasīs daudz darba ar finanšu
jautājumiem (vai tas mums ir EYC2019 tāmē kā atsevišķa izdevumu
sadaļa?)
 Jauniešu izlases galvenā trenera izvēle
 EYC dalības maksa 6000 EUR , kas jāmaksā ETBF no LBF
 N. Ļevikina pieteikums vārda “Latvijas” izmantošanai studentu līgā 2018.
gada rudens/ziemas sezonā.
 īss kopsavilkums par pašreizēju situāciju organizējot EYC2019
 elektroniskais paraksts un dokumentu aprite ar LSFP
 Citi jautājumi

Lēmumi:
- Apspriests 2018. gada LBF budžets ieņēmumi un izdevumi plānoti 6000
EUR apmērā. Ieņēmumu pusē apmēram 2200 EUR ir biedra naudu un
licenču ieņēmumi un 3800 EUR ir saņemtās dotācijas no LSFP. Izdevumu
pusē apmēram 4000 EUR ir atbalsts LV izlases dalībai sacensībās un 2000
EUR tehniskie izdevumi un LMS sacensību rīkošana. Nolemts LV izlases
atbalstā fokusēties uz jauniešu sacensībām;
- Nolemts gada pārskatu virzīt apstiprināšanai un nodot revidenta izskatīšanai
- Nolemts LBF pilnsapulci sasaukt š.g. 5. aprīlī Pepsi centrā pkst. 10.00
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Nolemts nominēt A.Zizlānu par galveno treneri Latvijas Jauniešu izlases
sagatavošanai Eiropas jauniešu čempionātam 2019. gadā Rīgā. No A.
Zizlāna nepieciešams darbības plāns līdz 20. martam un jānoslēdz
sadarbības līgums.
Par EYC2019:
o No Pepsi centra vajadzētu atbildi uz 14. februāra vēstuli, atbildīgais
VT
o Jāsagatavo tāmes punkti Pepsi centram Atbildīgais EJ
o Jāvienojas attiecībā LV izlases kandidātu iespējām izmantot treniņu
bāzi Pepsi centrā. Jāsagatavo konkrēts treniņu plāns. Atbildīgais AL
o Jāsagatavo Pieteikums Nacionālajai sporta padomei. Uzmetumu
gatavo AL līdz 5. martam;
o AL atbildēs ETBF par dalības maksas atlikšanu uz vēlāku laiku;
Nolemts uzrunāt līdzšinējo LBF grāmatvedi Marinu Orlovu, lai turpinātu
apkalpot LBF vajadzības;
AL un VT līdz 10. martam plāno apmeklēt LSFP ar mērķi vienoties par 2017.
gada finanšu atskaitēm un salīdzināšanas aktus starp LBF un LSFP. Tāpat
jāpārrunā vajadzība uzturēt VK kontu, ja turpmāk atbalsta nauda tiks skaitīta
uz LBF kontu SEB bankā. Vajadzētu arī pārrunāt iespēju visas atskaites
LSFP iesniegt elektroniski, uzmantojot elektronisko parakstu;
Nolemts deleģēt AL uz LSFP pilnsapulci š.g. 15. martā
AL precizēs prasības un iespējas izvietot uz LV izlases formām
komercreklāmu. Tāpat, no formas tērpu ražotāja jāsaņem maketi uz kuriem
izvietot reklāmas zonas;
Izskatīts LABA pieteikums izmantot vārdu “Latvijas” komercturnīra rīkošanai
2018. gada rudens - ziemas sezonā. Nolemts izteikt priekšlikumu noteikt
100 EUR maksu par šī vārda izmantošanu un noteikt minimālās prasības
komercturnīra norisei. Prasības jānoformulē līdz 6. martam
VT precizēs Pepsi centrā, kad tiks pabeigtas grīdas boulinga zālē.

Paraksti:
Visvaldis Trokša
Arturs Ļevikins

Edmunds Jansons

