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Išrašas

Dalyvauja: Prezidentas – Gintaras Furmanavičius.
Viceprezidentai - Sigitas Alesius, Rolandas Dovidaitis.
Tarybos nariai: Gintautas Firantas, Ričardas Abelkis, Gediminas Grigaitis, Algirdas
Gricius, Aloyzas Jurdonas, Eduardas Jakas, Šarūnas Liesis.
Taip pat dalyvauja: LASF Generalinis sekretorius – Ričardas Rupkus.
Posėdžio pirmininkas - Gintaras Furmanavičius
Posėdžio sekretorė – Karolina Auštraitė.
I.Dėl posėdžio vedimo tvarkos.
Pirmininkas dalyvaujančių paklausė, ar visi sutinka, kad posėdžio metu būtų atliekamas
garso skaitmeninis įrašas.
Prieštaraujančių nebuvo. Posėdis vykdomas atliekant garso skaitmeninį įrašą.
II.Dienotvarkė.
Pirmininkas pristatė posėdžio dienotvarkę:
1. LASF komitetų nuostatų svarstymas. (pastabų ir pasiūlymų pristatymas,
pridedama G.Šlėderio pateikti projektai).
2. Atskirų sporto šakų komitetų pasisakymai apie vykstantį pasirengimą 2010 metų
sezonui.
3. Kiti klausimai:
a) LASF padėtis teismuose, pristatymas (priedas: teismų lentelė).
b) R.Rupkaus ataskaita iš komandiruotės į Jalta Rally - 2009
Siūlyta: patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę.
III. Dienotvarkės klausimų nagrinėjimas:
1. Klausimas: LASF komitetų nuostatų svarstymas.
LASF komitetų nuostatų projektui pasiūlymus ir pastabas pateikė Š.Liesis ir A.Jurdonas.
Siūlyta: Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus ir pastabas, įpareigoti R.Rupkų iki spalio 15 d.
komitetų pirmininkams pateikti pataisytus LASF komitetų nuostatų ir reglamentų
projektus, kuriuos iki spalio mėn. pabaigos komitetai turės peržiūrėti ir pasitvirtinti.
Komitetų pasitvirtinti nuostatai ir reglamentai bus patvirtinti kitame tarybos posėdyje,
vyksiančiame lapkričio mėnesio pradžioje.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
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Nutarta: Įpareigoti R.Rupkų iki spalio 15 d. komitetų pirmininkams pateikti
pataisytus LASF komitetų nuostatų ir reglamentų projektus, kuriuos iki spalio mėn.
pabaigos komitetai turės peržiūrėti ir pasitvirtinti. Komitetų pasitvirtinti nuostatai
ir reglamentai bus patvirtinti kitame tarybos posėdyje, vyksiančiame lapkričio
mėnesio pradžioje.
2.Klausimas: Atskirų sporto šakų komitetų pasisakymai apie vykstantį pasirengimą
2010 metų sezonui.
Komitetų pirmininkai pasisakė apie rengimąsi 2010 m. sezonui.
Siūlyta: Tęsti dokumentų rengimą 2010 m. sezonui ir apie jų rengimo procesą informuoti
Tarybą, sekančiame tarybos posėdyje.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Tęsti dokumentų rengimą 2010 m. sezonui ir apie jų rengimo procesą
informuoti Tarybą, sekančiame tarybos posėdyje.
3. Klausimas: Kiti klausimai:
a) LASF padėtis teismuose, pristatymas (priedas: teismų lentelė).
LASF generalinis sekretorius R.Rupkus tarybos narius supažindino su pateikta teismų
lentele ir vykstančiais procesais.
b) R.Rupkaus ataskaita iš komandiruotės į Jalta Rally - 2009
LASF generalinis sekretorius R. Rupkus informavo tarybos narius, apie komandiruotės į
„Jalta Rally 2009“ rezultatus.

Posėdžio pirmininkas

Gintaras Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

Karolina Auštraitė
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