Magyar
Floorball
Szakszövetség

H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3

Tel/Fax: +36-1-460-68-28/29

Adószám: 18250671-1-42

honlap: www.hunfloorball.hu

Erste: 11600006-00000000-41595084

e-mail: floorball@hunfloorball.hu

Elnökségi ülés jegyzőkönyv

Dátum: 2012. 04. 04. 18.30
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Gál Tamás, Mile Lajos, Türinger József,
Vörös László (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár)
Mayer Krisztina, Dávid András
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László
NAPIRENDI PONTOK:
1) MK döntő pályázat
Két pályázat érkezett a Magyar Kupa döntőinek megrendezésére. Az Cartoon Heroes FSE
és az SZPK-Nokia Komárom adta be pályázatát. Rácz László elmondta, hogy a pályázatok megfelelnek a kiírásban megfogalmazott követelményeknek , majd röviden összefoglalta a pályázatokban olvashatóakat, összevetette az azonosságokat és különbözőségeket,
amely alapvetően két fő területen jelentkezett. Az egyik a pénzügyi, ahol a CH minimális
MFSZ támogatással számolt a költségvetés során. A másik a média, amit az SZPK teljes
egészében az MFSZ szervezésében tervezett, a CH önálló tervvel, részvétellel gondolkodik minderről. Gál Tamás érveket-ellenérveket sorolt fel mindkét helyszínnel kapcsolatban. Türinger József titkos szavazást kezdeményezett, amelyet 6 igen szavazattal támogatott az elnökség. A szavazás folyamán a 4 érvényes szavazatból 1 szavazatot kapott az
SZPK-Nokia Komárom pályázata, 3 szavazatot a Cartoon Heroes FSE pályázata.
Határozat (E-2012/0404/1): A 2012. évi Magyar Köztársaság Kupa és hozzá kapcsolódóan az Erima Fiú U14 bajnokság döntőjét a Cartoon Heroes FSE rendezheti. Ehhez a
MFSZ max. 50 ezer Ft + bírói költség összegben támogatást nyújt.
Az elnökség megköszönte a két pályázó egyesület jelen lévő képviselőinek a magas színvonalú pályázatokat és felkérte a rendező egyesület képviselőit, hogy a tervezett szerint
két hét múlva tartandó elnökségi ülésen számoljanak be a szervezés aktuális helyzetéről.
Ezt követően Vörös László kezdeményezésére sor került a férfi MK döntő pályaválasztói
jogának sorsolására, amely alapján az IBK Cartoon Heroes tekintendő a pályaválasztó
csapatnak a mérkőzésen.
Mayer Krisztina és Dávid András távozott az ülésről.

………………………………..
Németh Miklós

………………………………..
Rácz László
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2) Női szövetségi kapitány pályázat
A rendelkezésre álló határidőig nem érkezett pályázat a poszt betöltésére. Az elnökség
mérlegelte a pályázat határidejének meghosszabbítását, új pályázat kiírását, ill. a személyes felkérések lehetőségét. Hosszas tanácskozás után az utóbbi mellett döntött az elnökség, majd számba vette a felmerülő személyeket, akiket az elnökségi tagok megkeresnek
felhívásukkal. A beérkezett visszajelzések alapján a lehető legrövidebb időn belül dönt az
elnökség a poszt betöltéséről.
3) Utánpótlás regionális központok
Gál Tamás és Türinger József beszámolt a program állásáról. Ismertették a a testnevelők
támogatásának jogi, pénzügyi hátterét. Felvetették az elnökségnek a rendelkezésre álló
források elosztásának kérdését: milyen rendszer szerint legyenek kiválasztva a programba
bekapcsolódó testnevelők. Az elnökség az első ütemben, amellyel teszteli az elképzelést,
meghívásos alapon toborozza a résztvevőket a diákolimpiai tapasztalatok alapján. 5-5
testnevelő vesz részt 2012-ben a programban Nyugat- ill. Kelet-Magyarországról. A programba bevonni készült városok: Balassagyarmat, Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Szolnok, Balatonszemes, Fonyód, Lövő, Sopron, Székesfehérvár. Az elnökség felkéri a program vezetőit, hogy április 20-ig vegyék fel a kapcsolatot a jelöltekkel, ha lehetőség van rá,
véglegesítsék részvételi szándékukat a programban.
4) 2011-es pénzügyi beszámoló
Rácz László ismertette a március 31-ei közgyűlésre elkészített pénzügyi beszámolóról írt
ET beszámolót, amely több kifogást emelt a pénzügyi beszámoló kapcsán. Ezek döntő része régebbi problémák, tisztázatlan kérdések évről-évre való görgetéséből származott. Az
elnökség kifejezte, hogy ezeket mindenképpen jó lenne a megismételt közgyűlésre korrigálni, ezért megbízta Rácz Lászlót, hogy a Szövetség oldalról mindent elkövetve igyekezzen a könyvelő irodával rendezni a kérdést.
5) 2012-2013 bajnoki év előkészítése
A februári ülésen lefektetett ütemterv pontosítására, tartalmi elemeinek meghatározására
került sor. Eszerint április 15-ig írásban lesz a csapatoknak lehetőségük kifejteni véleményüket, amelyek feldolgozását követően kerül kialakításra a jövő évi versenyrendszer tervezete. Ennek megismerése után április 28-án egy értekezlet keretében személyesen is lehetőség nyílik a további finomításra, majd május 15-ig kerülnek kiírásra a következő év
bajnokságai.
Az elnökség következő ülését április 18-án tartja. Napirendi pontjai:
- 2012-2013 bajnoki év előkészítése
- Egyéb aktuális kérdések
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Az ülést 23.00-kor Németh Miklós bezárta.

Budapest, 2012. április 4.

………………………………..
Németh Miklós
elnök

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

………………………………..
Németh Miklós

………………………………..
Rácz László

