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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos pos÷džio 
PROTOKOLAS Nr. 2012-09  

2012.06.14 
 

LASF tarybos pos÷dis pravestas elektronin÷mis ryšio priemon÷mis (el.paštu). 
Pos÷dis prad÷tas 2012-06-11, 14 val. baigtas 2012-06-14 d. 17 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Furmanavičius; 
LASF Viceprezidentas -  Rolandas Dovydaitis; 
Komitetų pirmininkai - Algirdas Gricius, Eduardas Jakas, Aloyzas Jurdonas, Šarūnas Liesis, Darius 
Grinbergas, Antanas Kyguolis, Romualdas Mažuolis. 
Nedalyvavo:  
Vidmantas Dailid÷, Ramūnas Šaučikovas, Gediminas Grigaitis.  
 
Pos÷džio pirmininkas : Gintaras Furmanavičius. 
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷. 
 
Pos÷džio darbotvark÷: 
 
1. KLAUSIMAS. LASF galiojan čių  įstatų redakcijos ar naujų LASF įstatų kūrimo darbo 
grup÷s teikimo LASF tarybai svarstymas. 
2012-06-04 LASF galiojančių  įstatų redakcijos ar naujų LASF įstatų kūrimo darbo grup÷ (toliau – 
Darbo grup÷) buvo susirinkusi į pirmą pos÷dį, kuriame pri÷m÷ teikimą LASF tarybai  d÷l Darbo 
grup÷s pavadinimo pakeitimo, d÷l įgaliojimų suteikimo, d÷l Darbo grup÷s vienintelio LASF įstatų 
redakcinio projekto rengimo ( teikimas pridedamas).  
Siūlyta: balsuoti už Darbo grup÷s pateiktus pasiūlymus: 
1. D÷l darbo grup÷s pavadinimo pakeitimo: 
Darbo grup÷ nutar÷, jog nerengs naujų LASF įstatų projekto, o redaguos galiojančius LASF įstatus. 
Atsižvelgiant į tai Darbo grup÷ siūlo LASF tarybai patvirtinti naują darbo grup÷s pavadinimą: 
“LASF įstatų redakcijos darbo grup÷’’.  
2. D÷l įgaliojimų suteikimo: 
Darbo grup÷ siūlo suteikti jai teisę svarstyti ir atmesti LASF narių gautus pasiūlymus d÷l LASF 
įstatų redakcinio projekto, jeigu šie pasiūlymai iš esm÷s arba didžiąja apimtimi keičia Darbo grup÷s 
pateiktą svarstymui LASF įstatų redakcinį projektą. 
3. D÷l Darbo grup÷s vienintelio LASF įstatų redakcinio projekto rengimo: 
Atsižvelgiant į LASF narių gautus pasiūlymus, Darbo grup÷ siūlo pavesti jai  parengti vieną LASF 
įstatų redakcinį projektą ir jį teikti tvirtinti LASF narių suvažiavimui.  
Balsuota: (el.paštu) „Už“ – 9, (vienbalsiai). 
Nutarta:  
1.D÷l darbo grup÷s pavadinimo pakeitimo: 
Patvirtinti nauj ą darbo grup÷s pavadinimą: “LASF įstatų redakcijos darbo grup÷’’.  
2.D÷l įgaliojimų suteikimo: 
Darbo grupei suteikiama teis÷ svarstyti ir atmesti LASF narių gautus pasiūlymus d÷l LASF 
įstatų redakcinio projekto, jeigu šie pasiūlymai iš esm÷s arba didžiąja apimtimi kei čia Darbo 
grup÷s pateiktą svarstymui LASF įstatų redakcinį projektą. 
3.D÷l Darbo grup÷s vienintelio LASF įstatų redakcinio projekto rengimo: 
Darbo grupei pavedama parengti vieną LASF įstatų redakcinį projektą ir j į teikti tvirtinti 
LASF narių suvažiavimui. 
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Viso protokolo lapų: 2 
 

 
Pridedama: 
1.Darbo grup÷s teikimas LASF tarybai. 
2.Darbo grup÷s 2012-06-04 d. pos÷džio protokolas. 
3. LASF tarybos narių balsavimas el.laiškais. 

 
Pos÷džio pirmininkas                G. Furmanavičius 
 
 
Pos÷džio sekretor÷      R. Jakien÷ 
 


