JEGYZİKÖNYV
(Elnökségi ülés)

Dátum: 2007. május 20. 15 óra
Résztvevık: Siklósi Evelin (MFSZ elnök), Bokor Gábor (MFSZ alelnök), Kovács Gergely
(MFSZ alelnök), Varsányi Zsuzsanna (elnökségi tag)
Jegyzıkönyvvezetı: Apostol Ágnes (fıtitkár)

1.napirendi pont: U19 fiú VB kvalifikációról beszámoló elfogadása (meghívott: Illés
László), Iskolás VB-rıl beszámoló (Kovács Barna), Beszámoló az IFF-fel történı
kommunikációról (Siklósi Evelin)
Illés László nem küldte el beszámolóját az U19-es kvalifikációs tornáról, és szövetségi
kapitányi munkájáról, Kovács Gergely felszólítja hogy küldje el.
Kovács Barna nincs jelen, késıbb számol be az iskolás világbajnokságról.
Siklósi Evelin elmondja hogy a dániai nıi világbajnokság alatt rendezett IFF meeting-en
milyen információkat és tapasztalatokat szerzett. Külön kiemeli, hogy a cseh szövetség
segítségét kértük a bíróképzésben, és nagyon pozitívan álltak az ötlethez.

2.napirendi pont: U19 fiú, lány válogatott helyzetének tárgyalása, további tervek, teendık
A Magyar Floorball Szakszövetség pályázatot ír ki a közgyőlés után az U19-es nıi és férfi
válogatott szövetségi kapitányi posztjára. A következı U19 nıi világbajnokságon nem
indul a magyar csapat, de két nemzetközi tornán részt kell vennie válogatottunknak.
2007/ LXII. (62) számú határozat:
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a 2008 novemberében rendezett nıi U19
világbajnokságra nem nevezi be a magyar csapatot, anyagi és létszám problémák miatt.
Az elnökség ezt 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta (Kovács Barna és Strauss
Tamás nincs jelen).

3.napirendi pont: A 2007/2008-as versenykiírások, versenynaptár elıterjesztése
(Versenybizottság, Kovács Gergely), majd azok elfogadása.
Tartalmi és formai hibák javítása a versenykiírásokban (OBI, OBII, OBIII, utánpótlás
bajnokságok). A sorsolás várható idıpontja július 16. Nevezési díj OBI-ben 40 ezer forint.
A szakszövetség bankszámlaszáma meg fog változni, de a nevezési díjakat a Vértes
Takarékszövetkezetnél fenntartott számlára kell utalni.
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2007/ LIX. (63) számú határozat:
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a 2008/2009-es bajnoki szezonban a
különbözı osztályokban induló csapatok létszámáról a következı elnökségi ülésen határoz
Komáromban 2007. május 26-án. Az elnökség ezt 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta (Kovács Barna és Strauss Tamás nincs jelen).

4.napirendi pont: A Szombathely fellebbezése Márkus József eltiltása ellen.
Az elnökség áttekinti ezen fegyelmi ügy eddigi dokumentációját, majd döntést hoz.
2007/ LXIV. (64) számú határozat:
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a Fegyelmi Bizottság döntését helyben
hagyja Márkus József fegyelmi ügyében. Az elnökség ezt 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta (Kovács Barna és Strauss Tamás nincs jelen).

Országh Ákos és Pavelka Zoltán nem jelentek meg, így a vonatkozó napirendi pontokat az
elnökség elhalasztotta.
Varsányi Zsuzsanna távozik.

5.napirendi pont: Egyebek
Siklósi Evelin javaslata hogy a jövıben regionális férfi U19-es válogatottak legyenek
létrehozva, az ország keleti, nyugati és budapesti régiójában.
A Mozgás Öröm Sportegyesület Triton Floorball Team tagfelvételét kérte a szakszövetség
tagegyesületei közé, kérelmét a következı elnökségi ülésen Komáromban tárgyalja az
elnökség.
A továbbiakban szó esik még a Játékvezetıi Testület munkájáról, és a bíróképzésrıl,
valamint a közgyőlésre való elıkészületekrıl (a szakmai és pénzügyi beszámolót Siklósi
Evelin készíti el)
Budapest, 2007. május 20.

..............................................
Siklósi Evelin
MFSZ elnök

..............................................
Apostol Ágnes
MFSZ fıtitkár
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