Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2019.02.01.
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
V.S felkéri Cs.N-t, hogy mondjon pár szót a tervezővel folytatott egyeztetésről, mivel a
legutóbbi megbeszélésen Cs.N. képviselte a szövetséget. Cs. N. tájékoztatja a jelenlévőket a
terveken végrehajtott változásokról, illetve bemutatja az új látványterveket és tervrajzokat.
V.S. beszámol a terület tulajdonviszonyairól, az ezáltal megvalósítható későbbi bővítési
beruházási tervekről.
Az elnökég megvitatja a különböző tervezésileg, logisztikailag megoldandó esetlegesen
felmerülő problémákat.
1/2019 határozat: Az építési munkálatok eddigieknek megfelelő további folytatását az
elnökség egységesen elfogadta.

2. Közgyűlés időpontjának kijelölése (javaslat: május 3.; megismételt május
10.)
Vánky Sebastian javaslatot tesz a közgyűlés, illetve az esetleges megismételt közgyűlés
időpontjaira.
2/2019 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azt a javaslatot, hogy a Közgyűlés
időpontja május 03. péntek. 8:00 legyen és a megismétlésre május 10-én, pénteken, 16:00
órakor kerüljön sor.
3. Sportolói Bizottság létrehozása
előadó: Csikós Norbert
Vánky Sebastian elmondja, hogy az Olimpiai Bizottság a sportszervezetektől Sportolói
Bizottság létrehozását kéri.
Az elnökség javaslata szerint a Bizottság 4 főből álljon, melynek legalább 50 százalékát a
versenyengedéllyel rendelkező sportolók jelöljék és válasszák meg.
Az elnökség megvitatja, hogy a Bizottság tajgai és elnöke mi módon kerüljön megválasztásra,
majd az internetes, e-mail-ben történő voksolás mellett döntenek. Minden egyesület 1
versenyengedéllyel rendelkező tagot jelölhet a Bizottságba.
3/2019 határozat: A Sportolói Bizottság létrehozására tett javaslatot az elnökség
egységesen elfogadta.
4. Állami támogatások 2019
előadó: Csikós Norbert
Csikós Norbert tájékoztatja az elnökséget, hogy a sportszövetségeknek 2019. január 4-es
határidővel beadandó, ez évre vonatkozó terveiket tartalmazó támogatási igénylését a Magyar
Íjász Szövetség benyújtotta, döntés azonban még nem született a támogatás mértékéről.
Vánky Sebastian bizakodását fejezi ki, miszerint remélhetőleg nőni fog majd az íjászatra szánt
összeg.
Sajnos, amíg nincs határozat a támogatásról, addig reális költségvetést sem lehet készíteni, így
a Szövetségnek meg kell várnia a hivatalos választ ezügyben.

Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a részvételt és bezárja az ülést.
Budapest, 2019. 02. 01.
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