Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2017.03.10.
Jelenlévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi
elnökségi tag, Makai János elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag, Balla Zsolt
elnökségi tag, Csikós Norbert főtitkár, Windischmann Mercédesz sportigazgató, Laboncz
Csaba kommunikációs igazgató, Zakariás Barbara szakmai munkatárs, Kalácska Zsolt, Kun
Alíz, Makai Róbert.
Az Elnökségi ülés helyszíne: Eleven Íjászközpont, 1163 Budapest, Margit u. 28.

Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy hangfelvétel
készül az ülésről. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére
felkéri Zakariás Barbarát. Az elnökség egységesen elfogadja. Vánky Sebastian elmondja, hogy
az elnökségi ülés napirendje és mellékletei az elnökségi tagok részére az ülés előtt megküldésre
kerültek.
1. A 2017. évi közgyűlés előzetesen egyeztetett időpontjának elfogadása
előadó: Vánky Sebastian
10/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a Közgyűlés előzetesen egyeztetett
időpontját, amely 2017. április 7. péntek, 17:00.
2. A létesítmény-fejlesztési projekt csapatának bemutatása, előrehaladásának
ismertetése, személyük és tevékenységük elfogadása az elnökség által
előadó: Kalácska Zsolt
Kalácska Zsolt tájékoztatja az elnökséget a projekt eddigi előrehaladásáról. Az előkészítési
szakasz lezárult, az elnökség feladata, hogy elfogadja a PIB (Projekt Irányító Bizottság)
személyi összeállítását, amely az operatív irányításért felelős és a Magyar Íjász Szövetség
érdekeit képviseli.

11/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy a Projekt
Irányító Bizottság tagjai: Vánky Sebastian, Nagy Gábor, Szedlár János és Kalácska
Zsolt.
3. Az új sporttörvény értelmében megalkotott szabályzatok elfogadása (etikai- és
gyermekvédelmi, sportegészségügyi, igazolási-és átigazolási)
előadó: Csikós Norbert
Az előző elnökségi ülésen már bemutatott, az új sporttörvény előírásainak megfelelő
szabályzatokat megalkottuk, azt az elnökség részére kiküldtük az ülést megelőzően. Nem
érkezett javaslat, észrevétel.
12/2017 határozat: Az előzetesen kiküldött szabályzatokat (etikai- és gyermekvédelmi,
sportegészségügyi, igazolási-és átigazolási) az elnökség egységesen elfogadta.
4. 2017 Világjátékok határidejének változása miatt az utazókeret jóváhagyása (2017.
március 30. 17 óra)
előadó: Windischmann Mercédesz
A közeli határidő miatt az elnökség a március 25-i verseny után fogja meghozni döntését.
13/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy a
Világjátékokra a csapatkísérő Vánky Sebastian legyen.
5. Az Észak-Alföldi Régió és Dél-Dunántúli Régió vezetőségének jóváhagyása
előadó: Windischmann Mercédesz
Windischmann Mercédesz tájékoztatja az elnökséget, hogy az Észak-Alföldi Régióban a
szavazó egyesületek többsége Vásári Róbertet támogatja a régióvezetői pozícióra.
14/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az Észak-Alföldi Régió
bizottságának javasolt összeállítását Vásári Róbert vezetésével.
Windischmann Mercédesz tájékoztatja az elnökséget, hogy a Dél-Alföldi Régiós ülésen a
bizottság Bogyó Gábort támogatja régióvezetőnek.
15/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az Dél-Alföldi Régió bizottságának
összeállítását Bogyó Gábor vezetésével.
6. A Haladás VSE, Kakas István, Vektor Íjász Klub támogatási kérelme
előadó: Vánky Sebastian
A beérkezett támogatási kérelmeket az elnökség megvitatta, a javaslatok alapján az alábbi
határozatot hozta:
16/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy Molnár
Józsefet (Haladás VSE) és Kakas Istvánt egyenlő mértékben támogassa a Világjátékok
felkészüléséhez.

Az Alpok-Adria Kupa rendezése miatt szükséges 28 vesszőfogó felújítása, ehhez kellene
segítséget nyújtani a Vektor Íjász Klubnak. Vánky Sebastian kifejti, hogy a Vektor Íjász Klub
támogatását az egyesület tevékenységéhez kell kötni. Javasolja, hogy 200.000 Ft-tal támogassa
a szövetség az egyesület AAC rendezéséhez szükséges vesszőfogók felújítását.
17/2017 határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a Vektor Íjász Egyesület
vesszőfogóinak felújítását 200.000 Ft értékig támogatja, a többit év végéig ki kell fizetni
az egyesületnek a szövetség felé. Ennek fejében az egyesületnek még két versenyt meg kell
szervezniük.
7. Szilvásváradi SE és Prokaj Kiara ügyének ismertetése
előadó: Vánky Sebastian
Vánky Sebastian ismerteti az elnökséggel a kialakult helyzetet. Amíg a versenyző státusza nem
tisztázott, addig a Főtitkár hivatalból visszavonja Prokaj Kiara Felícia és Kovács Patrik
versenyengedélyét.
Egyéb:
- Közgyűlés jelölő bizottsága
Vánky Sebastian ismerteti a jelölő bizottság feladatát és javasolja, hogy a jelölő bizottság tagjai
Dr. Sipka Judit (elnök), Windischmann Mercédesz és Laboncz Csaba legyenek.
18/2017 határozat: Egységesen elfogadta az elnökség azon javaslatot, hogy a közgyűlés
jelölő bizottságának tagjai Dr. Sipka Judit (elnök), Windischmann Mercédesz és Laboncz
Csaba legyenek.
-

2016-os kimenő támogatások

Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget a Csikós Norbert főtitkár által készített 2016-os
kimenő támogatások összesítéséről.
-

2016-os bejövő támogatások

Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget a Csikós Norbert főtitkár által készített 2016-os
bejövő támogatások összesítéséről.
-

Elnökségi ülések időpontjai

Vánky Sebastian javasolja, hogy a soron következő elnökségi ülés időpontja 2017. márc. 31.
legyen.
Az Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a részvételt és bezárja az ülést.

Budapest, 2017.03.10.
Csikós Norbert
Főtitkár

