Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2014-02
2014-02-06
LASF Tarybos posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu).
Posėdis pradėtas 2014-02-04 12:00 val. baigtas 2014-02-06 12:00 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas – Gintaras Furmanavičius.
LASF Viceprezidentas - Darius Jonušis, Rolandas Dovidaitis.
Lietuvos kartingo federacijos prezidentas – Ramūnas Savickas.
Komitetų pirmininkai - Vidmantas Dailidė, Rolandas Šležas, Šarūnas Liesis,
Gediminas Grigaitis, Antanas Kyguolis, Darius Grinbergas, Aloyzas Jurdonas, Romualdas
Mažuolis, Algirdas Gricius.
Nedalyvavo:
Senjorų komiteto pirmininkas Eduardas Jakas.
Posėdžio pirmininkas: LASF Prezidentas – Gintaras Furmanavičius
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė
1. KLAUSIMAS. Dėl audito įmonės patvirtinimo.
LASF auditui atlikti siūloma audito įmonė „Thezis“, kuri jau eilę metų atlieka
LASF auditą ir, kurios išvadų pagrindu yra surašoma LASF 2013 finansinės ataskaita
Suvažiavimui.
Siūlyta: Kas už tai, kad LASF auditui atlikti būtų paskirta audito įmonė „Thezis“.
Balsuota: vienbalsiai.
Nutarta: LASF auditui atlikti paskirti audito įmonė „Thezis“.
2. KLAUSIMAS. Dėl suvažiavimo preliminarios darbotvarkės papildymo
klausimu „Tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai“.
Gautas, LASF prezidentui adresuotas, Žiedo komiteto pirmininko Dariaus
Grinbergo pareiškimas dėl jo atsistatydinimo iš Žiedo komiteto pirmininko pareigų nuo 2014-0328 d.
Vadovaujantis LASF įstatų 8.7 p. kiekvienas Tarybos narys turi teisę atsistatydinti
bet kuriuo metu. <...> Artimiausiame suvažiavime į šias pareigas yra renkamas naujas Tarybos
narys.
Esant tokiai situacijai, yra būtina pakoreguoti tam tikras Suvažiavimo procedūras.
Vadovaujantis LASF įstatų 7.2.3 ir 7.2.4 p., LASF nariai pasiūlymams teikti privalo turėti
nemažiau kaip 15 kalendorinių dienų. Šiuo metu yra paskelbta, jog pasiūlymus LASF tikrieji
nariai gali teikti iki vasario 11 d. Atsiradus naujoms svarbioms aplinkybėms, tam, kad būtų
užtikrintos LASF tikrųjų narių teisės, siūloma pratęsti terminą dėl kandidatų į Tarybos narioŽiedo komiteto pirmininko pareigas teikimo iki vasario 24 dienos imtinai. Šią informaciją viešai
paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“, LASF tinklalapyje ir informaciją išsiunčiant LASF
tikriesiems nariams el.paštu ne vėliau kaip vasario 10 d.
Siūlyta: Kas už tai, jog 2014-03-29 d. Suvažiavimo darbotvarkė būtų papildyta
klausimu „Tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai“ ir būtų pratęstas terminas dėl
kandidatų į Tarybos nario-Žiedo komiteto pirmininko pareigas teikimo iki vasario 24 dienos
imtinai. Šią informaciją viešai paskelbti dienraštyje Lietuvos žinios, LASF tinklalapyje ir
informaciją išsiunčiant LASF tikriesiems nariams el.paštu ne vėliau kaip vasario 10 d.
Balsuota: vienbalsiai.
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Nutarta: 2014-03-29 d. Suvažiavimo darbotvarkę papildyti klausimu „Tarybos
nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai“ ir pratęsti terminą dėl kandidatų į Tarybos
nario-Žiedo komiteto pirmininko pareigas teikimo iki vasario 24 dienos imtinai. Šią
informaciją viešai paskelbti dienraštyje Lietuvos žinios, LASF tinklalapyje ir informaciją
išsiunčiant LASF tikriesiems nariams el.paštu ne vėliau kaip vasario 10 d.
3.KLAUSIMAS. Dėl LASF stebėtojo visam 2014 Lietuvos automobilių ralio
čempionatui (LARČ) patvirtinimo.
Siūlyta: patvirtinti Ralio komiteto teiktą ir su LARČ etapų organizatoriais suderintą
LASF stebėtojo Arno Paliukėno kandidatūrą visam 2014 m. LARČ.
Balsuota: vienbalsiai.
Nutarta: patvirtinti Ralio komiteto teiktą ir su LARČ etapų organizatoriais
suderintą LASF stebėtojo Arno Paliukėno kandidatūrą visam 2014 m. LARČ.
4.KLAUSIMAS. Dėl kandidatų į LASF narius priėmimo.
Kas už tai, kad į LASF asocijuotus narius būtų priimti šie kandidatai: VšĮ Bekelės
fiesta, Kauno M.Šalčiaus SK, LASK Krosas, VšĮ Promo events, SK Rally 4 Fun, SAK
Retroklasika, VšĮ ASK Samsono motorai, VšĮ Via Auto, ASK Zarasų Akseleratorius.
Balsuota: vienbalsiai.
Nutarta: į LASF asocijuotus narius priimti: VŠĮ Bekelės fiesta, Kauno
M.Šalčiaus SK, LASK Krosas, VŠĮ Promo events, SK Rally 4 Fun, SAK Retroklasika, VŠĮ
ASK Samsono motorai, VŠĮ Via Auto, ASK Zarasų Akseleratorius.
Pridedama:
1. Dariaus Grinbergo atsistatydinimo pranešimas.
2. Balsavimo el.paštu medžiaga.
Viso protokolo lapų: 2 lapai.
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