Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
Protokolas Nr. 10
2010.11.08

Išrašas

Dalyvauja: LASF Prezidentas Gintaras Furmanavičius.
Viceprezidentas: Sigitas Alesius, Rolandas Dovidaitis, Gintautas Šlėderis.
Tarybos nariai: Algirdas Gricius, Eduardas Jakas, Gintautas Firantas, Sigitas Januška,
Aloyzas Jurdonas.
Taip pat dalyvauja: LASF teisininkas - Ričardas Rupkus, LASF generalinė sekretorė –
Rasa Jakienė.
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Furmanavičius.
Posėdžio sekretorė - Eglė Bukinaitė
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. Dienotvarkės svarstymas.
Siūlyta: patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: : patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę:
Pasiruošimas 2011 metų automobilių sporto sezonui.
LASF Generalinės sekretorės ataskaita iš FIA generalinės asamblėjos.
Informacija apie teismus.
Koreguojamų LASF veiklą reglamentuojančių dokumentų pristatymas.
Asocijuotų LASF narių tvirtinimas:
Asociacija Širvintų ASK
6. Kiti klausimai.
6. a) Informacija apie pasirengimą Lietuvos automobilių sporto 80-ąjam
jubiliejui.
b) Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus prašymas dėl paramos.
1.
2.
3.
4.
5.

III. Dienotvarkės klausimų nagrinėjimas.
1 klausimas:. Pasiruošimas 2011 metų automobilių sporto sezonui.
Kitų sporto šakų komiteto, Techninių reikalavimų komiteto, Senjorų komiteto, Kroso
komiteto, Ralio komiteto, Žiedo komiteto pirmininkai pateikė informaciją apie
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pasirengimą 2011 metų sezonui. Visi teigė, kad praktiškai pasirengimas eina į pabaigą ir
kitame posėdyje jau bus pristatyti visi parengti norminiai dokumentai.
Pasiūlyta: patvirtinus visus 2011 metų reglamentuojančius varžybų dokumentus, būtų
išleisti atskirų automobilių sporto šakų reglamentuojančių dokumentų biuleteniai.
Siūlymui vienbalsiai pritarta.
Nutarta: patvirtinus visus 2011 metų reglamentuojančius varžybų dokumentus, būtų
išleisti atskirų automobilių sporto šakų reglamentuojančių dokumentų biuleteniai.
2 klausimas: LASF Generalinės sekretorės ataskaita iš FIA generalinės asamblėjos.
R. Jakienė informavo tarybą, apie dalyvavimą 2010-11-04 dieną Generalinėje FIA
asamblėjoje. (ataskaita priedas Nr.1)
3 klausimas: Informacija apie teismus.
LASF teisininkas R. Rupkus informavo LASF tarybą apie civilinių bylų eigą teismuose.
4 klausimas: Koreguojamų LASF veiklą reglamentuojančių dokumentų pristatymas.
Siūlyta: įpareigoti LASF teisininką R. Rupkų peržiūrėti ir konstatuoti, kurie LASF
dokumentai yra pertekliniai ir pateikti ataskaitą sekančiame LASF tarybos posėdyje.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: įpareigoti LASF teisininką R. Rupkų peržiūrėti ir konstatuoti, kurie LASF
dokumentai yra pertekliniai ir pateikti ataskaitą sekančiame LASF tarybos
posėdyje.
5 klausimas: Asocijuotų LASF narių tvirtinimas.
Siūlyta: į asocijuotus LASF narius priimti asociaciją Širvintų ASK.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: į asocijuotus LASF narius priimti asociaciją Širvintų ASK.
6 klausimas; Kiti klausimai
a) Informacija apie pasirengimą Lietuvos automobilių sporto 80-ąjam jubiliejui.
LASF prezidentas G. Furmanavičius informavo, kad darbo grupė jau buvo susirinkusi 2
kartus. Organizaciniai klausimai yra sprendžiami. Numatyta renginio data – 2011-10-22.
Renginį planuojama organizuoti Kauno muzikiniame teatre. Taip pat, kreipėmės į KKSD
dėl finansavimo šiam renginiui.
b) Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus prašymas dėl paramos.
LASF prezidentas informavo, kad federacija gavo prašymą iš nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus dėl paramos skyrimo. Tačiau, šiuo metu, LASF neturi
pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų skirti paramą muziejui.
Siūlyta: pateikti raštišką atsakymą nacionaliniam M.K Čiurlionio muziejui, kad LASF
šiuo metu neturi galimybės finansiškai paremti muziejaus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: pateikti raštišką atsakymą nacionaliniam M.K Čiurlionio muziejui, kad
LASF šiuo metu neturi galimybės finansiškai paremti muziejaus.
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Iš viso: protokolo lapų - 4

Posėdžio pirmininkas

Gintaras Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

Eglė Bukinaitė
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