2018-03-24 LASF eilinis tikrųjų narių suvažiavimas

LASF EILINIO TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO
PROTOKOLAS
2018-03-24
Kaunas
Lietuvos automobilių sporto federacijos eilinis tikrųjų narių suvažiavimas vyko 2018 m. kovo 24
dieną, viešbučio „Europa Royale Kaunas“ konferencijų salėje, adresu Miško g 11, Kaunas.
Dalyvių registracija vyko nuo 9.30 val. iki 10.50 val.
Suvažiavimo pradžia: 11.10 val.
Suvažiavimo pabaiga: 14.00 val.
Posėdžio metu buvo daromas garso įrašas.
Suvažiavimui pirmininkavo Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) prezidentas
Romas Austinskas.
I. Pirmininkaujančio sveikinimas:
Pirmininkaujantis:
Pasveikino į LASF eilinį tikrųjų narių suvažiavimą susirinkusius narius ir svečius.
Prieš pradedant suvažiavimo procedūras, paragino visus susikoncentruoti į suvažiavimo darbotvarkės
klausimus ir išjungti mobiliųjų telefonų garsą tam, kad suvažiavimas praeitų sklandžiai ir
gerbtumėme vieni kitus ir visų susirinkusių laiką.
Prieš pradedant suvažiavimo procedūras, pirmininkaujantis pasiūlė tylos minute pagerbti išėjusius
automobilių sporto veteranus: Valerijoną Vaišvilą, Romualdą Venį, Evaldą Čerškų, Romą Jakučionį,
Gediminą Ščiučką, Ilją Ostrovskį.
II. Kvorumas.
Pirmininkaujantis: 2018-01-15 Tarybos nutarimu Nr. 1
komisija, kurią sudaro:
Nariai – Inga Juškevičiūtė, Tadas Vasiliauskas;
Mandatinės komisijos pirmininkė – Renata Burbulienė.

sudaryta šio Suvažiavimo mandatinė

Kviečiu mandatinės komisijos pirmininkę Renatą Burbulienę informuoti Suvažiavimą kiek narių
dalyvauja ir ar yra suvažiavimo kvorumas.
R. Burbulienė informavo Suvažiavimo delegatus, jog:
Viso balsą turinčių delegatų skaičius - 45
Dalyvauja delegatų su balsavimo teise - 24
Kvorumas : 53 % . Kvorumas yra.
Taip pat, suvažiavime dalyvauja 19 svečių be balso teisės.
(Mandatinės komisijos protokolas Nr.1)
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Pirmininkaujantis pagarsino, jog vadovaudamasis Mandatinės komisijos paskelbta informacija, jog
Suvažiavimo kvorumas yra, paskelbė Suvažiavimo pradžią ir kol bus išrinktas Suvažiavimo
sekretoriatas, Suvažiavimo vedimo procedūras fiksuoti įgaliojo Mandatinę komisiją.
Informavo Suvažiavimo dalyvius, jog vadovaujantis LR Asociacijų įstatymo 8 str. 7 dalimi, LASF
įstatų 7.5.5 p. Suvažiavime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu
dalyvaujančių Delegatų balsų „už“ negu „prieš“. Delegatai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami: tai
yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.
III. Suvažiavimo Sekretoriato rinkimai:
Pirmininkaujantis informavo, jog vadovaujantis LASF įstatais ir LASF Suvažiavimo sušaukimo ir
pravedimo tvarkos 19.1. 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 pasiūlė- Mandatinės komisijos narius perkelti į Suvažiavimo sekretoriato narius
ir jais patvirtinti:
1. Renatą Burbulienę – Suvažiavimo sekretoriato pirmininke,
2. Tadą Vasiliauską – Suvažiavimo sekretoriato nariu,
3. Ingą Juškevičiūtę – Suvažiavimo sekretoriato nare.
Balsuota:
Už - 24.
Prieš- nėra.
Nutarta: Suvažiavimo sekretoriato sekretoriais išrinkti:
1. Renatą Burbulienę – Suvažiavimo sekretoriato pirmininke,
2. Tadą Vasiliauską – Suvažiavimo sekretoriato nariu,
3. Ingą Juškevičiūtę – Suvažiavimo sekretoriato nare.
(Mandatinės komisijos protokolas Nr.2)
Pirmininkaujantis paragino Suvažiavimo sekretoriato sekretorius užimti darbo vietas.
IV. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai:
Pirmininkaujantis informavo, kad vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo
tvarkos 31.1. p., Balsų skaičiavimo komisija yra renkama iš 5 narių. Todėl pasiūlė teikti kandidatus į
Balsų skaičiavimo komisijos narius.
Kandidatus teikė LASF narių delegatai iš salės bendru sutarimu ir pasiūlė:
1.   Gintautą Firantą,
2.   Tadą Zdanavičių,
3.   Silverijų Lapėną,
4.   Aivarą Rudzį,
5.   Saulių Vilčinską.
Pasiūlius 5 kandidatą, Pirmininkaujantis sustabdė siūlymus ir pasiūlė balsuoti už visus kandidatus
kartu.
Balsuota:
Už- 24.
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Prieš- nėra.
Nutarta: Patvirtinti šios sudėties Balsų skaičiavimo komisiją:
1.   Gintautą Firantą,
2.   Tadą Zdanavičių,
3.   Silverijų Lapėną,
4.   Aivarą Rudzį,
5.   Saulių Vilčinską.
(Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 1 )
Pirmininkaujantis pasiūlė komisijai eiti pasitarti ir išsirinkti Balsų skaičiavimo komisijos
pirmininką bei sekretorių.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Gintautas Firantas paskelbė, kad balsų skaičiavimo
komisijos nariai vienbalsiai Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinko Gintautą Firantą,
sekretoriumi- Saulių Vilčinską.
(BSK protokolas Nr.1)
IV. Suvažiavimo pirmininko rinkimai:
Pirmininkaujantis informavo, kad vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo
tvarkos 16 str., Suvažiavimui pirmininkauja LASF prezidentas, todėl Pirmininkaujantis atskirai
Suvažiavime nerenkamas.
V. Dėl suvažiavimo vedimo tvarkos.
1. Dėl suvažiavimo pertraukų:
Pirmininkaujantis pasiūlė Suvažiavimo metu nedaryti pertraukų ir suvažiavimą baigti apie 14 val.
Balsuota:
Už- 24.
Prieš-nėra.
Nutarta: Suvažiavimo metu nedaryti pertraukų.
(BSK protokolas Nr.2)
2. Dėl Tarybos-Prezidento ataskaitos, narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukmės
laiko:
Pirmininkaujantis pasiūlė:
Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 10 min.
Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui iki 5 min.
Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,)
laikas ne ilgiau kaip 3 minutės.
Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomonės,
atsakymo, paklausimo) laikas iki 10 minučių, o 5,6,7,8,9 klausimo iki 15-20 min.
Balsuota:
Už- 24
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Prieš- nėra.
Nutarta:
Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 10 min.
Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui iki 5 min.
Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,)
laikas ne ilgiau kaip 3 minutės.
Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomonės,
atsakymo, paklausimo) laikas iki 10 minučių, o 5,6,7,8,9 klausimo iki 15-20 min.
(BSK protokolas Nr.3)
VI. Dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų:
Pirmininkaujantis informavo, jog vadovaujantis „LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO
FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMO SUŠAUKIMO IR PRAVEDIMO TVARKA“ 22 p. „ Po
Suvažiavimo vedimo tvarkos nustatymo, pirmininkaujantis paklausia Delegatų, ar 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.“
Pirmininkaujantis paklausė, ar yra iš narių Delegatų, kurie turi kokių pretenzijų ar pastabų dėl
savalaikio informavimo apie suvažiavimą. Pretenzijų ir pastabų negauta.
Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti už tai, kad pasirengimo Suvažiavimui procedūros atliktos
tinkamai ir nariai laiku informuoti apie Suvažiavimą.
Balsuota:
Už- 24.
Prieš- nėra.
Nutarta: patvirtinti, jog dėl pasirengimo Suvažiavimui procedūrų jokių pastabų negauta-nariai
buvo laiku ir tinkamai informuoti.
(BSK protokolas Nr.4)
VII. Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas:
Pirmininkaujantis paklausė, ar delegatai turi kokių pasiūlymų ar pastabų dėl Suvažiavimo
darbotvarkės klausimų. Pasiūlymų ir pastabų negauta. Todėl Pirmininkaujantis pasiūlė, patvirtinti
2018 vasario 21 d. Tarybos protokolu Nr. 2. priimtą 2018-03-24 LASF eilinio tikrųjų narių
Suvažiavimo darbotvarkę:
1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2017 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaita už 2017 metus pristatymas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaita už 2017 metus pristatymas.
4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaita už 2017 metus pristatymas.
5. LASF 2017 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas, atsižvelgiant į
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audito ataskaitą.
6. LASF 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2019/2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų, LASF veiklai remti,
dydžių tvirtinimas.
8. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
9. Kiti klausimai:
9.1. LASF Strateginio plano pristatymas;
9.2. LASF komunikacinės veiklos ataskaita;
9.3. Kiti klausimai.
Balsuota:
Už - 24.
Prieš- nėra.
Nutarta: patvirtinti pasiūlytą 2018-03-24 LASF Eilinio tikrųjų narių Suvažiavimo darbotvarkę:
1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2017 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaita už 2017 metus pristatymas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaita už 2017 metus pristatymas.
4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaita už 2017 metus pristatymas.
5. LASF 2017 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas,
atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6. LASF 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2019/2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų, LASF veiklai
remti, dydžių tvirtinimas.
8. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
9. Kiti klausimai:
9.1. LASF Strateginio plano pristatymas;
9.2. LASF komunikacinės veiklos ataskaita;
9.3. Kiti klausimai.
(BSK protokolas Nr.5)
VIII. Darbotvarkės klausimų svarstymas.
1 Klausimas: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2017 metus pristatymas.
Ataskaitą pristatė Prezidentas Romas Austinskas, apžvelgdamas LASF Komitetų veiklą ir problemas,
LASF finansavimą, varžybas, „Nemuno žiedo“ trasos padėtį, bendradarbiavimą su valstybinėmis
institucijomis bei užsienio šalių federacijomis - FIA narėmis- bei kita. Pirmininkaujantis paklausė,
ar delegatai turi klausimų Prezidentui ar Tarybos nariams.
Valdas Stankūnas paprašė Prezidento daugiau skirti dėmesio regionams. Prezidentas atsakė, kad,
pagal galimybes, su regionais yra bendraujama ten, kur vyksta varžybos, todėl pasistengs aplankyti
kitus Lietuvos regionus, siekiant atvesti automobilių sportą į juos.
Pirmininkaujantis priminė, kad Pagal LASF įstatų 7.3.6. p., Suvažiavime dalyvaujantys nariai tik
išklauso šias ataskaitas. Šiuo klausimu nebalsuojama. Pereita prie kito darbotvarkės klausimo.
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2 Klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2017 metus pristatymas.
Pirmininkaujantis pakvietė LASF Apeliacinio teismo pirmininką Andrejų Savčenko, kuris
informavo, kad 2017 m. LASF Apeliacinis teismas gavo 1 apeliaciją ir ją išnagrinėjo. Su ataskaita
nariai galėjo susipažinti Suvažiavimo medžiagoje. Andrejus Savčenko pabrėžė, kad apeliacija buvo
sudėtinga visomis prasmėmis, nagrinėjant skundus, buvo padaryta procedūrinių pažeidimų: nors
pažeidimai turėjo priežastis, tačiau, faktiškai, jie buvo padaryti. Tikimasi, kad 2017 m. priimtas
naujas LASF Etikos ir drausmės kodeksas bei 2018 m. Apeliacinio teismo darbo nuostatai leis
išvengti procedūrinių pažeidimų. Taip pat, pabrėžė, kad nesutinka su LASF Revizijos komisijos
pateiktomis pastabomis dėl apeliacijos nagrinėjimo, kadangi viskas buvo atlikta laiku pagal buvusias
aplinkybes.
Pirmininkaujantis paklausė ar turi Suvažiavimo delegatai klausimų LASF Apeliacinio teismo
pirmininkui Andrejui Savčenko. Klausimų negauta.
Pirmininkaujantis priminė, kad Pagal LASF įstatų 7.3.6. p., Suvažiavime dalyvaujantys nariai tik
išklauso šias ataskaitas. Šiuo klausimu nebalsuojama. Pereita prie kito darbotvarkės klausimo.
3 Klausimas: LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2017 metus
pristatymas.
Pirmininkaujantis pakvietė LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko pavaduotoją Leoną
Vedeikį, kadangi pačio pirmininko nėra, pristatyti ataskaitą. L.Vedeikis informavo, kad ataskaitą
turėtų komentuoti pats pirmininkas ir paminėjo, kad norėtų pasitraukti iš komiteto veiklos.
Prezidentas pasiūlė nusiraminti ir tęsti veiklą komitete.
Pirmininkaujantis paklausė, ar turi Suvažiavimo delegatai klausimų LASF Etikos ir drausmės
komisijos pirmininko pavaduotojui Leonui Vedeikiui. Klausimų negauta.
Pirmininkaujantis priminė, kad Pagal LASF įstatų 7.3.6. p., Suvažiavime dalyvaujantys nariai tik
išklauso šias ataskaitas. Šiuo klausimu nebalsuojama. Pereita prie kito darbotvarkės klausimo.
4 Klausimas: LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2017 metus pristatymas.
Pirmininkaujantis paklausė, ar yra Revizinės komisijos atstovų. Revizijos komisijos atstovų
nebuvo. Pirmininkaujantis priminė, kad Su Revizijos komisijos ataskaita nariai susipažinti galėjo
Suvažiavimo medžiagoje ir paklausė, ar kas nors norėtų užduoti klausimų, susijusių su Revizijos
komisijos ataskaita. Klausimų nebuvo.
Pirmininkaujantis priminė, kad Pagal LASF įstatų 7.3.6. p., Suvažiavime dalyvaujantys nariai tik
išklauso šias ataskaitas. Šiuo klausimu nebalsuojama. Pereita prie kito darbotvarkės klausimo.
5 Klausimas: LASF 2017 metų veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės
tvirtinimas, atsižvelgiant į audito ataskaitą;
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Pirmininkaujantis priminė, kad su finansiniais LASF dokumentais kiekvienas LASF narys galėjo
susipažinti Suvažiavimo medžiagoje, taip pat, LASF patalpose per 30 dienų iki Suvažiavimo bei su
Suvažiavimo metu stende pakabintais finansiniais dokumentais, todėl paragino
turinčius
finansininkei klausimų, juos užduoti po ataskaitos pristatymo. Ataskaitą pristatė LASF finansininkė
Svetlana Kniurienė, kuri taip pat atsakė ir į delegatų pateiktus klausimus.
Pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti pateiktą LASF 2017 metų veiklos ataskaitą ir metinę finansinę
atskaitomybę, atsižvelgiant į audito ataskaitą.
Balsuota:
Už- 24.
Prieš- nėra.
Nutarta: Patvirtinti LASF 2017 m. veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę,
atsižvelgiant į audito ataskaitą.
(BSK protokolas Nr.6)
6 Klausimas: 2018 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
Pirmininkaujantis priminė, kad šiuo klausimu LASF nariams buvo pateikti visi duomenys
suvažiavimo medžiagoje, taip pat informacija buvo paskelbta lasf.lt svetainėje. Pirmininkaujantis
pakvietė LASF finansininkę Svetlaną Kniurienę pristatyti LASF pajamų ir išlaidų sąmatą ir atsakyti
į klausimus.
Pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti 2018 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą.
Balsuota:
Už- 24.
Prieš- nėra.
Nutarta: Patvirtinti 2018 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą.
(BSK protokolas Nr.7)
7 Klausimas: 2019-2020 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų, LASF
veiklai remti, dydžių tvirtinimas.
Pirmininkaujantis priminė, kad su mokesčių dydžiais visi nariai galėjo susipažinti lasf.lt svetainėje,
bei gautoje suvažiavimo medžiagoje. Pirmininkaujantis pakvietė LASF finansininkę Svetlaną
Kniurienę pristatyti 2019-2020 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų, LASF
veiklai remti, dydžius. Pirmininkaujantis kreipėsi į delegatus, prašydamas užduoti klausimus.
Delegatas paklausė, ar nebūtų geriau mokesčius diferencijuoti ir juos kelti nevienodai, t.y., ne visus 5
%. Svetlana Kniurienė atsakė, kad visus mokesčius didinti vienu tarifu yra paprasčiau, taip pat,
atkreipė dėmesį, kad naujai nustatytas Apeliacijos mokestis ir LARČ dalyvio registracijos mokestis
papildomai didinami 5% nebus.
Taip pat, buvo susirūpinta dėl teorinių žinių patikrinimo mokesčio įvedimo, argumentuojant, kad tai
per didelė finansinė našta turintiems „M“ ir „E“ kategorijos licencijas. Generalinė sekretorė Renata
Burbulienė paaiškino, kad teorinių žinių egzaminas yra privalomas tik siekiant pirmą kartą įgyti
LASF „D“ kategorijos vairuotojo licenciją. Taip pat pažymėta, kad dalis šio mokesčio skiriama
egzaminuotojų apmokėjimui už šias paslaugas.
Klausimų daugiau negauta.
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Pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti 2019-2020 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei
tikslinių įnašų, LASF veiklai remti, dydžius, taip, kaip nurodyta Suvažiavimo medžiagoje.
Balsuota:
Už- 17
Prieš- 5
Nutarta: patvirtinti 2019-2020 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų,
LASF veiklai remti, dydžius.
(BSK protokolas Nr.8)
Pirmininkaujantis pranešė, kad Vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos
25. p., prieš nagrinėjant LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų priėmimo klausimą, būtina
patikrinti kvorumą ir paprašė Balsų skaičiavimo komisijos jį patikrinti.
Balsavimo komisija patikrino kvorumą ir paskelbė delegatų skaičių.
Suvažiavime 12.41 val. dalyvavo 24 delegatai.
Kvorumas: buvo.
(BSK protokolas Nr.9)
8 Klausimas: LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
Pirmininkaujantis informavo, kad: LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projektas paruoštas
remiantis LASF įstatais, taip pat, papildytas punktais, kurie aiškiau reglamentuoja teismo darbą ir
procedūras. Pirmininkaujantis paklausė, ar turi kas nors pastebėjimų bei klausimų.
Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti už pateiktą projektą.
Balsuota:
Už- 24
Prieš-nėra
Nutarta: Patvirtinti LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projektą.
(BSK protokolas Nr.10)
9 klausimas: Kiti klausimai.
9.1. LASF Strateginio plano pristatymas
Pirmininkaujantis informavo, kad LASF Įstatų nustatyta tvarka, Taryba turi patvirtinti LASF
strateginį planą, todėl Generalinė sekretorė Renata Burbulienė pristatys ir paaiškins bei atsakys į
užduotus klausimus, susijusius su Strateginio plano projektu. Delegatai uždavė klausimų, pateikė
pasiūlymų. Pirmininkaujantis informavo, kad po Suvažiavimo Strateginis planas bus išsiųstas visiems
nariams el. paštu ir per nustatytą terminą galės pateikti savo pasiūlymus, kuriuos Taryba apsvarstys.
Klausimas traktuojamas kaip informacinio pobūdžio, todėl jį pristačius be balsavimo pereita prie kito
dienotvarkės klausimo.
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9.2. LASF komunikacinės veiklos ataskaita
Pirmininkaujantis pakvietė UAB „Visetas“ atstovę Gabrielę Lenkauskaitę pristatyti 2017 metų
LASF komunikacijos ataskaitą. Delegatai uždavė klausimų. Pirmininkaujantis informavo, kad ši
komunikacinė ataskaita yra patalpinta lasf.lt.
Klausimas informacinio pobūdžio.
IX. Dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų:
Pirmininkaujantis informavo, kad suvažiavimas baigėsi, tačiau reikia atlikti paskutinį formalumą
dėl suvažiavimo pravedimo tvarkos ir paklausė, ar yra iš Delegatų pastabų dėl Suvažiavimo eigoje
atliktų procedūrų (Suvažiavimo pravedimo, klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir kita). Delegatai turi
teisę išsakyti pastabas dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų ir siūlyti šias procedūras ištaisyti šio
Suvažiavimo metu, priimant atitinkamus sprendimus.
Pastabų negauta, todėl pirmininkas pasiūlė: patvirtinti, jog dėl Suvažiavimo eigoje atliktų
procedūrų jokių pastabų negauta.
Balsuota: Už- 21,
Prieš-nėra
Nutarta: Patvirtinti, jog dėl Suvažiavimui eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta.
(BSK protokolas Nr.11)
-------------------------------------Pirmininkaujantis padėkojo visiems dalyvavusiems Delegatams už kantrybę bei puikiai atliktą
komandinį darbą ir paskelbė Suvažiavimą baigtu 14.00 val.
PRIEDAI:
1.   Mandatinės komisijos aktai ir jų priedai (delegatų registracijos žiniaraštis, Svečių sąrašas,
Įgaliojimai);
2.   Balsų skaičiavimo komisijos protokolai Nr. 1-11;
3.   LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga;
4.   Skelbimai VĮ Registrų centras elektroniniame leidinyje.
Viso protokole 9 lapai.
Suvažiavimo pirmininkas

Romas Austinskas

Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė

Renata Burbulienė

Suvažiavimo sekretoriato narė

Inga Juškevičiūtė
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Suvažiavimo sekretoriato narys

Tadas Vasiliauskas
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