Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2019.05.10.
Helyszín: Magyar Íjász Szövetség székhelye
Jelenlévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Nagy Gábor
elnökségi tag, Lovász Tamás elnökségi tag, Balla Zsolt elnökségi tag, Csikós Norbert főtitkár,
Windischmann Mercédesz sportigazgató, Banda Tibor szövetségi kapitány.
Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Megállapítja, hogy az Elnökség 5 fővel
határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Csikós Norbertet. Az elnökség egységesen
elfogadja. Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és mellékletei az
elnökségi tagok részére az ülés előtt megküldésre kerültek.
1. Tájékoztató a létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatban
előadó: Vánky Sebastian
Vánky Sebastian elmondja, hogy a fokozott érdeklődés miatt a közgyűlést is tájékoztatni
szeretné a beruházási tervekről.
A terület tulajdonviszonyai miatt sajnos húzódik a megvalósítás, némileg módosul az építési
terv, a kivitelezés valószínűleg többlépcsős lesz. Időközben nagymértékű áremelkedés is
történt, ami szintén kihatással lesz a munkálatok ütemére.
Vázolja az építmények tervezett helyét, az erdészettel kötött megállapodást, valamint távlati
tervekről is beszél.
A kivitelezés közbeszerzési pályázat alapján folyik majd, melynek beadási határideje június
közepe.

2. 2019-es költségvetés elfogadása
előadó: Vánky Sebastian
Vánky Sebastian megtartja beszámolóját.
Az elnökség elé tárja a 2019-es költségvetést. Ez évben nincs nagy volumenű, saját rendezésű
versenye a Szövetségnek, így a minimális támogatás miatt elsődleges cél a fenntartás.
A tagok között vita alakul ki a támogatások szakágankénti és versenyzői elosztását illetően.
Az elnökség egyetért abban, hogy a kapott támogatás nem elégséges az élsport megfelelő
szintű működtetéséhez, nagyon nehéz feladat az elvárt olimpiai kvóta megszerzése. Az
egyesületek nem aktívak, igen kevés élsportolónk van és sajnos a motiváció sem mindenhol
megfelelő. A válogatott szintű sportolók részére etikai kódex létrehozását szorgalmazzák.
4/2019 határozat: A 2019-es évi költségvetést az elnökség egységesen elfogadja.

3. 3D támogatások elfogadása
előadó: Csikós Norbert
Csikós Norbert vázolja a szlovákiai Varín-ban rendezendő Európa Bajnokságon induló, I.
osztályt lőtt versenyzők tervezett anyagi támogatását.
5/2019 határozat: A 3D-s versenytámogatást az elnökség egyhangúan megszavazza.
4. Sportolói Bizottság létrehozása
előadó: Csikós Norbert
Csikós Norbert tájékoztatja az elnökséget, hogy az előző elnökségi ülésen megbeszéltek
alapján 4 fős Sportolói Bizottság fog létrejönni, melybe 2 tagot az elnökség delegál, a másik 2
tag pedig a lezajlott internetes szavazás alapján a sportolók közül kerül ki.
Az e-mail-ben leadott voksolás alapján Krassóvári Kitty és Szedlár János végzett az első 2
helyen, az elnökség pedig a Szövetség részéről Orosz Viktort és Windischmann Mercédeszt
javasolja.

6/2019 határozat: A Sportolói Bizottság tagjaira tett javaslatot az elnökség egységesen
megszavazza.

5. Tagdíjat nem fizetők törlése
előadó: Csikós Norbert
A tagdíjat nem fizető egyesületek kizárása is az elnökség feladata. Csikós Norbert elmondja,
hogy 10 egyesület nem fizette meg a 2019 évi tagdíjat, ők többször is kaptak értesítést,
felszólítást, valamint telefonon is keresve lettek.
Ezen információk alapján az elnökség javasolja, hogy ezen egyesületek 30 napos további
határidő lejárta után törlésre kerüljenek a Szövetség tagegyesületei közül.
7/2019 határozat: A nem fizető tagegyesületek törléséről az elnökség egyhangúan
döntött.
A vezetés örömmel veszi, hogy 19 újonnan jelentkező tagegyesület is van, ezek hivatalos
felvételére a közgyűlésen kerül sor.
6. Tájékoztatás
a
korábban
(Hertoghenbos, Madrid, Minszk)
előadó: Windischmann Mercédesz

e-mailen

jóváhagyott

versenyekről

Windischmann Mercédesz ismerteti a korábban jóváhagyott versenyeket. Két verseny még
szervezés alatt van, a támogatások még függőben vannak.
Az előterjesztett versenylistát az elnökség egyhangúan megerősíti.
Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a részvételt és bezárja az ülést.
Budapest, 2019. 05. 10.
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