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Elnökségi ülés jegyzőkönyv
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László (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár)
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László
1) Ares HC ’94 közgyűlési napirendi pont javaslatai
A január 28-ára összehívott rendkívüli közgyűlésre az Ares HC ’ 94 tagegyesület képviselője 5 napirendi pont felvételét javasolta (ld. Melléklet), melyek felvételéről az elnökség dönt az Alapszabály 17. § 3./ pontja szerint. A döntést megelőzően Mile Lajos
szakmai útmutatásai alapján az elnökség megállapította, hogy a rendkívüli közgyűlés
napirendjére vonatkozólag az alapszabály rendelkezései nem egyértelműek. Az elnökség a tagokat jobban támogató értelmezés szerint kívánt eljárni, azaz a rendkívüli közgyűlés napirendjének bővíthetősége szerint. Egyúttal megerősítette elhatározását, hogy
a következő közgyűlésre a szövetség alapdokumentumait meg kell újítani. Az alapszabály fent nevezett pontjának felhatalmazásával az alábbi döntés született.
Határozat (E-2012/01201/1): Az elnökség nem veszi fel a közgyűlés napirendi pontjai közé a 4. pontot, mert a benne javasolt változástatás kifejezetten ellentétes a Szervezeti és Működési Szabályzat 22-23. § ez irányú rendelkezéseivel, tehát a javaslat az
SZMSZ megváltoztatását jelentené. Az SZMSZ és az Alapszabállyal komplex átdolgozása a következő rendes közgyűlésre már előirányzott, így egyetlen pontjának megváltoztatása nem időszerű. Az 5. pontja a javaslatnak adózási kérdés, melyet az adózás
rendjéről szóló 2003. törvény (Art.) vonatkozó szabályai rendeznek, így a felek a jogszabályi rendelkezések alapján kötelesek eljárni. Emiatt ez a javaslat szintén nem kerül a napirendi pontok közé.
Az 1-3. pontok esetén az elnökség a megfelelő előkészítés hiánya miatt, és mivel ennek pótlására nem áll kellő idő a rendelkezésre, a javaslatokat napirendi pontként, határozati lehetőséggel nem támogatja, de beterjeszti a közgyűlés elé, ami a napirend
megszavazásakor dönthet elfogadásukról.
A határozatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el az elnökség.
Az ülést 17.15-kor Németh Miklós bezárta.

Budapest, 2012. január 21.

………………………………..
Németh Miklós
elnök

………………………………..
Rácz László
jegyzőkönyv-vezető
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Melléklet

Tisztelt Elnökség!
Az ARES HC'94 az alapszabályban biztosított jogánál fogva az alábbi napirendi pontok felvételét kéri a Magyar Floorball Szakszövetség 2012. évi január 28.-i Közgyűlésére.
1. A Közgyűlés állapítson meg összeférhetetlenséget és döntsön arról, hogy az Elnökség, a
Versenybizottság és a Fegyelmi Bizottság, valamint a Fegyelmi Fellebbviteli bizottság tagjai
ne működhessenek játékvezetőként A Szakszövetség áltál rendezett Bajnoki és Kupamérkőzéseken.
Indoklás: Nem egyszer fordul elő, hogy a mérkőzésen közreműködő játékvezetőnek dönteni
kell az adott mérkőzésen történt fegyelmi, óvási, vagy más ügyben.
2. A Közgyűlés döntsön Utánpótlás Bizottság azonnali (max 30 nap) létrehozásáról. Az utánpótlás bizottság feladata lenne különösen az utánpótlás versenyrendszer kialakítása, az utánpótlás bajnokságok működtetése, felügyelete. Javaslattétel az utánpótlás válogatottakkal kapcsolatos ügyekre, különösen az U szövetségi kapitányok személyére.
Indoklás: Az utánpótlás bajnokságok, különösen az unihoki, de egyes nagypályás bajnokságok is gazdátlanok, olyan emberek irányítják, felügyelik, akiknek nincs kapcsolatuk az utánpótlással, nincs tapasztalatuk a versenyszervezéésel.
3. A Közgyűlés döntsön Edzőbizottság azonnali ( max 30 nap) felállításáról. Az edzőbizottság
feleadata legyen az edzők képzésének megszervezése, képzési anyagok készítése, készítettése.
A nemzetközi gyakorlat figyelése, annak eljuttatása a hazai edzőkhöz. Javaslattétel a felnőtt
válogatottak szövetségi kapitányainak személyére.
4. A Közgyűlés döntsön arról, hogy az Elnökség tagjai ne lehessenek döntéshozó bizottságok
( pl: VB) tagjai.
Indoklás: Jelen esetben ugyanis ugyanazon döntésben kétszer is részt kellene venni. Ha pedig
nem vesz részt, akkor kevesebben döntenek a fellebbezésnél, ami nem szerencsés, hiszen kevesebb vélemény alapján döntenek.
5. A közgyűlés döntsön arról, hogy mindazon játékvezetők, akik számlaadási kötelezettségüket az elmúlt 2 évben elmulasztották, azok 30 napon belül fizessék vissza a feketén felvett
pénzeket.

Üdvözlettel: Pavelka Zoltán

