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LASF TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO
PROTOKOLAS
2014-03-29
Kaunas
Lietuvos automobilių sporto federacijos tikrųjų narių suvažiavimas vyko 2014 m. kovo 29 dieną,
viešbučio „Kaunas“ konferencijų salėje, adresu Laisvės alėja 79, Kaunas.
Dalyvių registracija vyko nuo 10 val. iki 10.55 val.
Suvažiavimo pradžia: 11 val.
Suvažiavimo pabaiga: 13 val.
Suvažiavimui pirmininkavo - Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) prezidentas
Gintaras Furmanavičius.
I. Pirmininkaujančio sveikinimas
Pirmininkaujantis pasveikino susirinkusius LASF tikrųjų narių delegatus (toliau – delegatai) į LASF
tikrųjų narių suvažiavimą (toliau – Suvažiavimas).
II. Kvorumas
Pirmininkaujantis informavo, jog 2014-02-18 Tarybos nutarimu yra sudaryta šio Suvažiavimo
mandatinė komisija iš narių – Aldonos Mažeikienės, Editos Kairiūkštės ir Mandatinės komisijos
pirmininkės – Rasos Jakienės. Mandatinės komisijos pirmininkės Rasos Jakienės paprašyta pranešti
kiek narių dalyvauja, ir ar yra suvažiavimo kvorumas.
Mandatinės komisijos pirmininkė Rasa Jakienė informavo, jog
1. Iš viso Suvažiavime turi teisę dalyvauti 50 LASF tikrųjų narių delegatai turintys balso teisę.
2. Užsiregistravo 26 LASF tikrųjų narių delegatai turintys balso teisę, tai sudaro 52 % visų delegatų
galinčių dalyvauti Suvažiavime ir turinčių balso teisę.
3. Suvažiavimo kvorumas yra.
4. Svečio teisėmis dalyvauja 15 asmenų.
Pirmininkaujantis: vadovaudamasis Mandatinės komisijos paskelbta informacija, jog Suvažiavimo
kvorumas yra, paskelbė Suvažiavimo pradžią ir kol bus išrinktas Suvažiavimo sekretoriatas
Suvažiavimo vedimo procedūras fiksuoti įgalioja Mandatinę komisiją.
(Mandatinės komisijos protokolas Nr.1, priedas Nr.1)
III. Suvažiavimo Sekretoriato rinkimai
Pirmininkaujantis informavo, jog Vadovaujantis naujais LASF įstatais ir naujai patvirtintos LASF
Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 20.1. p. Suvažiavimo sekretoriatas yra renkamas iš trijų
asmenų – Suvažiavimo sekretoriato pirmininko ir dviejų Suvažiavimo sekretoriato narių. Suvažiavimo
sekretoriatas gali būti renkamas iš Suvažiavimo Delegatų, iš LASF narių dalyvaujančių Suvažiavime
svečio teisėmis ar iš LASF administracijos darbuotojų. Suvažiavimo sekretoriatas renkamas atviru
balsavimu už visas pateiktas kandidatūras kartu, bendru sutarimu, jeigu nėra nei vieno prieš.
Pirmininkaujantis teikė siūlymą Suvažiavimo sekretoriatą išrinkti tokios sudėties:
1. Sekretoriato pirmininke - Rasą Jakienę,
2. Sekretore - Aldoną Mažeikienę,
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3. Sekretore - Editą Kairiūkštę.
Kitų siūlymų negauta.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymams pritarta.
Nutarta: patvirtinti šios sudėties Suvažiavimo sekretoriatą:
1. Sekretoriato pirmininkė - Rasa Jakienė,
2. Sekretorė - Aldona Mažeikienė,
4. Sekretorė - Edita Kairiūkštė.
(Mandatinės komisijos protokolas Nr.2, priedas Nr.2)
Pirmininkaujantis: pakvietė Suvažiavimo sekretoriato sekretorius užimti darbo vietą ir fiksuoti
Suvažiavimo vedimo procedūras.
IV. Rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai (RBSK)
Pirmininkaujantis informavo, jog vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos
35.1. p., Rinkimų ir balsų skaičiavimo komisiją (toliau - RBSK) yra renkama iš 5 narių.
Pirmininkaujantis pasiūlė teikti kandidatus į RBSK narius. Suvažiavimo delegatai teikė kandidatus.
Pateikus 5 kandidatus, pirmininkaujantis sustabdė kandidatų teikimą. Pirmininkaujantis,
atsižvelgdamas į Suvažiavimo delegatų siūlymus, teikė siūlymą RBSK sudaryti iš šių narių:
1. Dainius Matijošaitis
2. Antanas Kyguolis;
3. Ramūnas Čapkauskas;
4. Egidijus Janavičius;
5. Tomas Žemaitis.
Kitų siūlymų negauta.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymams pritarta.
Nutarta: Patvirtinti šios sudėties Rinkimų ir balsų skaičiavimo komisiją:
1. Dainius Matijošaitis;
2. Antanas Kyguolis;
3. Ramūnas Čapkauskas;
4. Egidijus Janavičius;
5. Tomas Žemaitis.
(Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 1, priedas Nr.3 )
Pirmininkaujantis pasiūlė RBSK nariams eiti pasitarti ir išsirinkti Rinkimų ir balsų skaičiavimo
komisijos pirmininką bei sekretorių.
RBSK narys D.Matijošaitis informavo Suvažiavimo delegatus, jog RBSK nariai RBSK pirmininku
išrinko Dainių Matijošaitį, sekretoriumi – Ramūną Čapkauską.
(RBSK protokolas Nr. 1, Priedas Nr. 4 )
V. Dėl suvažiavimo vedimo tvarkos
1.Dėl suvažiavimo trukmės
Pirmininkaujantis teikė siūlymą pertrauką daryti nuo 13.00 iki 13.45. val. Kitas pertraukas daryti
eigoje, pagal narių pateiktus pasiūlymus. Suvažiavimo pabaigos klausimą spręsti eigoje.
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Kitų siūlymų negauta.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Pertrauką daryti nuo 13.00 iki 13.45 val.. Kitas pertraukas daryti eigoje, pagal narių
pateiktus pasiūlymus. Suvažiavimo pabaigos klausimą spręsti eigoje.
(RBSK protokolas Nr.2, priedas Nr.5)
2. Dėl Tarybos-Prezidento ataskaitos, narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukmės laiko:
Pirmininkaujantis teikė siūlymą:
Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 10 min.
Klausimo pristatymas iki 5 min.
Kiekvieno nario pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) laikas ne
ilgiau kaip 3 minutės.
Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomonės,
atsakymo, paklausimo) laikas 20 minučių.
Kitokių siūlymų negauta.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta:
Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 10 min.
Klausimo pristatymas iki 5 min.
Kiekvieno nario pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) laikas ne
ilgiau kaip 3 minutės.
Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomonės,
atsakymo, paklausimo) laikas 20 minučių.
(RBSK protokolas Nr.3, priedas Nr.6)
VI. Dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų
Pirmininkaujantis paklausė Suvažiavimo delegatų ar prieš tvirtinant Suvažiavimo darbotvarkę ir
pradedant nagrinėti Suvažiavimo darbotvarkės klausimus yra kokių pastabų dėl pasirengimo
Suvažiavimui atliktų procedūrų (savalaikio Tikrųjų narių informavimo apie Suvažiavimo datą ir vietą,
dėl Suvažiavimo darbotvarkės ir medžiagos, dėl teiktų Tikrųjų narių pasiūlymų įtraukimo į
Suvažiavimo darbotvarkę ir/ar Suvažiavimo medžiagą). Delegatai šiuo klausimu turi teisę išsakyti
pastabas dėl Suvažiavimo pasirengimo procedūrų ir siūlyti šias procedūras ištaisyti šio Suvažiavimo
metu priimant atitinkamus sprendimus.
Pastabų ar klausimų dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų (savalaikio Tikrųjų narių
informavimo apie Suvažiavimo datą ir vietą, dėl Suvažiavimo darbotvarkės ir medžiagos, dėl
teiktų Tikrųjų narių pasiūlymų įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę ir/ar Suvažiavimo
medžiagą), negauta.
VII. Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas
Pirmininkaujantis atsižvelgdamas į tai, jog daugiau pasiūlymų per LASF Įstatuose nustatytą
laikotarpį bei dėl Suvažiavimo sušaukimo procedūrų pastabų negauta, teikė siūlymą balsavimui:
„Kas už tai, kad būtų patvirtinta Suvažiavimo darbotvarkė, kuri pateikta LASF nariams
Suvažiavimo medžiagoje:
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1.
Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
2.
LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
3.
LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
4.
LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
5.
LASF 2013 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6.
LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7.
2014-2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF
veiklai remti dydžių projekto tvirtinimas.
8.
LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko rinkimai.
9.
LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai.
10.
Dėl 2014 m. apdovanojimų „LASF garbės vardo“ ženklu.
Balsuota: bendru sutarimu darbotvarkei pritarta.
Prieš – nėra
Nutarta: Patvirtinti LASF tikrųjų narių suvažiavimo darbotvarkę, kuri pateikta LASF
tikriesiems nariams Suvažiavimo medžiagoje:
1.
Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
2.
LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
3.
LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
4.
LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus
pristatymas.
5.
LASF 2013 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito
ataskaitą.
6.
LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7.
2014-2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF
veiklai remti dydžių projekto tvirtinimas.
8.
LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko rinkimai.
9.
LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai.
10.
Dėl 2014 m. apdovanojimų „LASF garbės vardo“ ženklu.
(RBSK protokolas Nr.4, priedas Nr.7)
VIII. Darbas pagal darbotvarkę
1 Klausimas: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas
Ataskaitą pristatė LASF prezidentas Gintaras Furmanavičius ir atsakė į Suvažiavimo delegatų
klausimus.
Pirmininkaujantis informavo, jog pagal LASF įstatų 7.3.10. p. Suvažiavimas tik išklauso ataskaitas,
todėl šiuo klausimu nebalsuojama.
2 Klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas
Pirmininkaujantis informavo, jog per 2013 metus Apeliacijų gauta nebuvo, todėl ir Apeliacinio
teismo ataskaitos nėra. Paklausė Suvažiavimo delegatų, ar jie turi klausimų Apeliacinio teismo
pirmininkui Andrejui Savčenkai?
Klausimų gauta nebuvo.

3 Klausimas: LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas
Ataskaitą pristatė LASF Revizijos komisijos pirmininkas Arnas Paliukėnas.
Lapas 4 / lapų 9

LASF tikrųjų narių suvažiavimas

2014.03.29

Pirmininkaujantis informavo, jog pagal LASF įstatų 7.3.10. p. Suvažiavimas tik išklauso ataskaitas.
Todėl šiuo klausimu nebalsuojama.
4 Klausimas: LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus
pristatymas
Ataskaitą pristatė LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininkas Leonas Vedeikis
Pirmininkaujantis informavo, jog pagal LASF įstatų 7.3.10. p. Suvažiavimas tik išklauso ataskaitas.
Todėl šiuo klausimu nebalsuojama.
5 Klausimas: LASF 2013 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito
ataskaitą
LASF 2013 metų finansinę atskaitomybę pristatė LASF finansininkė Svetlana Kniurienė ir atsakė į
Suvažiavimo delegatų klausimus.
Pirmininkaujantis teikė siūlymą:
„Kas už tai, kad patvirtinti pateiktą LASF 2013 metų metinę finansine atskaitomybę
atsižvelgiant į audito ataskaitą“.
Balsuota:
„UŽ“ - 26
„Prieš“ – nėra
“Susilaikė“ - nėra
Nutarta: Patvirtinti LASF 2013 m. metinę finansine atskaitomybę.
(RBSK protokolas Nr.5, priedas Nr.8)
6 Klausimas: LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas
LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatą pristatė LASF finansininkė Svetlana Kniurienė ir atsakė į
Suvažiavimo delegatų klausimus.
Pirmininkaujantis teikė siūlymą:
„Kas už tai, kad patvirtinti pateiktą LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatą“.
Balsuota:
„UŽ“ - 26
„Prieš“ – nėra
“Susilaikė“ - nėra
Nutarta: Patvirtinti LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.
(RBSK protokolas Nr.6, priedas Nr.9)
7 Klausimas: 2014 – 2015 metų LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF
veiklai remti dydžių projekto tvirtinimas;
2014 – 2015 metų LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti
dydžių projektą pristatė LASF finansininkė Svetlana Kniurienė ir atsakė į Suvažiavimo delegatų
klausimus.
Pirmininkaujantis teikė siūlymą:
„Kas už tai, kad patvirtinti 2014 – 2015 metų LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei
tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius ?“.
Balsuota:
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„UŽ“ - 26
„Prieš“ – nėra
“Susilaikė“ - nėra
Nutarta: Patvirtinti 2014 – 2015 metų LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų
LASF veiklai remti dydžius.
(RBSK protokolas Nr.7, priedas Nr. 10)
Dėl slapto ar atviro balsavimo renkant LASF tarybos narius – Ralio ir Žiedo komitetų
pirmininkus
Pirmininkaujantis informavo, jog LASF įstatų 7.5.6 p. ir LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo
tvarkos 26.2 p. numato, jog Komitetų pirmininkų rinkimų balsavimai yra slapti, jeigu Suvažiavimas
nenumatė kitaip ir teikė siūlymą dėl Tarybos narių – Ralio ir Žiedo komiteto pirmininkų rinkimo:
„Kas už tai, kad LASF tarybos narių – Ralio ir Žiedo komiteto pirmininkų rinkimai vyktų atviru
balsavimu?“
Balsuota:
Už - 25
Prieš - nėra
Susilaikė – 1.
Nutarta: LASF tarybos narių – Ralio ir Žiedo komiteto pirmininkų rinkimus vykdyti atviru
balsavimu.
(RBSK protokolas Nr.8, priedas Nr. 11)
8 Klausimas: LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko rinkimai
Pirmininkaujantis informavo, jog: vadovaujantis LASF įstatais bei LASF tarybos nustatytais
terminais, LASF tikrasis narys Všį „AG racing“ pateikė teikimą, kuriuo rekomenduoja į LASF tarybos
nario – Ralio komiteto pirmininko pareigas rinkti Gintarą Kaminską. LASF tikrasis narys SK
„Autoralis“ kandidato Gintaro Kaminsko teikimą į LASF tarybos nario-Ralio komiteto pirmininko
pareigas pateikė praleidus nustatytus terminus, todėl šis teikimas yra negaliojantis. LASF tikrasis narys
VŠĮ “Kauno automobilininkų sporto klubas kandidato Mari Simson teikimą, be kandidato raštiško
sutikimo, į LASF tarybos nario-Ralio komiteto pirmininko pareigas pateikė praleidus nustatytus
terminus, todėl šis teikimas yra negaliojantis. Kitokių pasiūlymų LASF nustatytais terminais ir tvarka
gauta nebuvo.
Kandidatas į LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko pareigas Gintaras Kaminskas pateikė
pristatymą apie save ir atsakė į Suvažiavimo delegatų klausimus.
Pirmininkaujantis (LASF prezidentas) vadovaudamasis LASF įstatų suteiktais įgaliojimais bei
vieninteliu gautu teisėtu LASF tikrojo nario Všį „AG racing“ teikimu, siūlė balsuoti:
Kas už tai, kad į LASF tarybos nario-Ralio komiteto pirmininko pareigas būtų išrinktas
Gintaras Kaminskas?
Balsuota:
Už - 25
Prieš - nėra
Susilaikė – 1.
Nutarta: Į LASF tarybos nario-Ralio komiteto pirmininko pareigas išrinktas Gintaras
Kaminskas.
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Pirmininkaujantis informavo, jog po Suvažiavimo LASF Taryba paskelbs terminus dėl kandidatų
teikimo į Ralio komiteto narius iš kurių Ralio komiteto pirmininkas rinksis Komiteto narius ir teiks
Tarybai tvirtinti.
(RBSK protokolas Nr.9, priedas Nr. 12)
9 Klausimas: LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai
Pirmininkaujantis informavo, jog 2014-02-04 LASF taryba gavo LASF tarybos nario - Žiedo
komiteto pirmininko Dariaus Grinbergo pranešimą apie atsistatydinimą iš užimamų pareigų ir 2014-0208 dienraštyje Lietuvos žinios bei el.laiškais informavo LASF tikruosius narius apie galimybę teikti iki
2014-02-24 d. kandidatų pasiūlymus į LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko pareigas.
Nustatytais terminais buvo gauta LASF tikrųjų narių VŠĮ „AG racing“, SK „Autoralis“, VŠĮ „Kauno
automobilininkų sporto klubas“ teikimai, kuriais į šias pareigas rekomenduoja Mindaugą Boguševičių.
Kitokių pasiūlymų LASF nustatytais terminais ir tvarka gauta nebuvo.
Kandidatas į LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko pareigas Mindaugas Boguševičius
pateikė pristatymą apie save ir atsakė į Suvažiavimo delegatų klausimus.
Pirmininkaujantis (LASF prezidentas) vadovaudamasis LASF įstatų suteiktais įgaliojimais bei LASF
tikrųjų narių VŠĮ „AG racing“, SK „Autoralis“, VŠĮ „Kauno automobilininkų sporto klubas“ teikimais,
siūlė balsuoti:
Kas už tai, kad į LASF tarybos nario - Žiedo komiteto pirmininko pareigas būtų išrinktas
Mindaugas Boguševičius?
Balsuota:
Už - 26
Prieš - nėra
Susilaikė - nėra
Nutarta: Į LASF tarybos nario - Žiedo komiteto pirmininko pareigas išrinktas Mindaugas
Boguševičius.
Pirmininkaujantis informavo, jog po Suvažiavimo LASF Taryba paskelbs terminus dėl kandidatų
teikimo į Žiedo komiteto narius iš kurių Žiedo komiteto pirmininkas rinksis Komiteto narius ir teiks
Tarybai tvirtinti
(RBSK protokolas Nr.10, priedas Nr. 13)
10 Klausimas: Dėl 2014 m. apdovanojimų „LASF garbės vardo“ ženklu
Pirmininkaujantis informavo, jog LASF Senjorų komiteto siūlymu, Taryba teikia Suvažiavimui
apdovanoti „LASF garbės vardo“ ženklu Gediminą Maškauską ir Vladislovą Juozą Šermukšnį.
Kandidatus į apdovanojimą „LASF garbės vardo“ ženklu, pristatė LASF Senjorų komiteto narys
Eugenijus Martinėnas ir atsakė į Suvažiavimo delegatų klausimus.
Pirmininkaujantis teikė siūlymą:
„Kas už tai, kad apdovanoti Gediminą Maškauską „LASF garbės vardo“ ženklu.
Balsuota:
Už - 26
Prieš - nėra
Susilaikė – nėra.
Nutarta: apdovanoti Gediminą Maškauską „LASF garbės vardo“ ženklu.
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(RBSK protokolas Nr.11, priedas Nr. 14)
Pirmininkaujantis teikė siūlymą:
Kas už tai, kad apdovanoti Vladislovą Juozą Šermukšnį „LASF garbės vardo“ ženklu.
Balsuota:
Už - 23
Prieš - 3
Susilaikė – nėra.
Nutarta: apdovanoti Vladislovą Juozą Šermukšnį „LASF garbės vardo“ ženklu.
(RBSK protokolas Nr.12, priedas Nr. 15)
IX. Suvažiavimo pabaigos skelbimas
Pirmininkaujantis paklausė Suvažiavimo delegatų: ar yra kokių pastabų dėl Suvažiavimo pasirengimo
procedūrų, Suvažiavimo medžiagos, Suvažiavimo vedimo tvarkos, dėl balsavimo procedūrų, dėl
priimtų sprendimų.
Pasiūlymų ir pastabų dėl Suvažiavimo pasirengimo procedūrų, Suvažiavimo medžiagos,
Suvažiavimo vedimo tvarkos, dėl balsavimo procedūrų, dėl priimtų sprendimų, iš Suvažiavimo
delegatų negauta.
Pirmininkaujantis paskelbė 2014-03-29 LASF tikrųjų narių suvažiavimą baigtu.
PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1 - Mandatinės komisijos protokolas Nr. 1 dėl Suvažiavimo kvorumo nustatymo 42 lapai
Priedas Nr. 2 – Mandatinės komisijos protokolas Nr. 2 dėl Suvažiavimo sekretoriato rinkimų 1 lapas
Priedas Nr. 3 – Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr.1 dėl Rinkimų ir balsavimo komisijos rinkimų
1 lapas.
Priedas Nr. 4 – RBSK protokolas Nr.1 dėl RBSK pirmininko ir sekretoriaus rinkimo 1 lapas
Priedas Nr. 5 - RBSK protokolas Nr. 2 dėl Suvažiavimo trukmės 1 lapas
Priedai Nr. 6 - RBSK protokolas Nr. 3 dėl Ataskaitų, pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukmės
laiko 1 lapas
Priedas Nr. 7 - RBSK protokolas Nr. 4 dėl Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimo 1 lapas
Priedas Nr. 8 - RBSK protokolas Nr. 5 dėl 2013 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo 1 lapas
Priedas Nr. 9 - RBSK protokolas Nr. 6 dėl LASF 2014 pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo 1 lapas
Priedas Nr. 10 - RBSK protokolas Nr. 7 dėl 2014-2015 metų LASF nario stojamojo ir nario mokesčių
bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimo 1 lapas
Priedas Nr. 11 - RBSK protokolas Nr. 8 dėl slapto ar atviro balsavimo renkant Tarybos – Ralio ir Žiedo
komitetų pirmininkus 1 lapas
Priedas Nr. 12 - RBSK protokolas Nr. 9 dėl LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimų 1
lapas
Priedas Nr. 13 - RBSK protokolas Nr. 10 dėl LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimų
1 lapas
Priedas Nr. 14 - RBSK protokolas Nr. 11 dėl 2014 m. apdovanojimo „LASF Garbės vardo“ ženklu
Gediminą Maškauską 1 lapas
Priedas Nr. 15 - RBSK protokolas Nr. 12 dėl 2014 m. apdovanojimo „LASF Garbės vardo“ ženklu
Vladislovą Juozą Šermukšnį 1 lapas
Priedas Nr. 16 – 2014-03-29 LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga 43 lapai.
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LASF tikrųjų narių suvažiavimas

Suvažiavimo pirmininkas

Gintaras Furmanavičius

Sekretoriato pirmininkė

Rasa Jakienė

Sekretorė

Edita Kairiūkštė

Sekretorė

Aldona Mažeikienė
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