Patvirtinta:
LASF tarybos posėdyje,
2018-12-19, protokolo Nr. 2018-10

TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA
UŽ 2018 METUS
TARYBOS VEIKLA:
1.   2018-01-01/ 2018-12-31 laikotarpiu buvo sušaukta 10 LASF Tarybos posėdžių: 7- gyvai, 3- el.
ryšio priemonėmis (el. paštu).
2.   LASF Tarybos narių 2018 m. – 7.
3.   Tarybos nariai dalyvavo posėdžiuose, kuruojamos sporto disciplinos komitetų veikloje,
varžybose, bendruomenės susirinkimuose ir sezono uždarymuose.
4.   Tarybos narių posėdžių lankomumas:
Viso posėdžių/
Tarybos narys
dalyvauta
Pastabos
Romas Austinskas
10-10
---------Jonas Dereškevičius
10-10
---------Vladas Pleskovas
10-9
---------Dainius Matijošaitis
10-2
---------Žilvinas Sakalauskas
10-9
---------Romualdas Juknelevičius 7-7
Kadencijos pradžia 2018-06-21
Kadencijos pabaiga 2018-03-02 (išvyko į
Mindaugas Melaika
2-2
užsienį)
Mantas Matukaitis
10-3
Kadencijos pabaiga 2018-12-31
4. LASF Tarybos posėdžiuose nagrinėti klausimai:
- LASF Strateginio plano svarstymas ir priėmimas;
- Lietuvos automobilių sporto kodekso keitimas;
- LASF tikrųjų ir asocijuotų narių priėmimas į LASF;
- LASF gelbėjimo automobilio pirkimas ir įrengimas;
- Metinės trasos licencijos „Nemuno žiedui“ išdavimas;
- LASF sporto disciplinų kalendoriaus keitimas ir tvirtinimas;
- LASVOVT papildymas ir keitimas;
- LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių pakeitimas ir tvirtinimas;
- Teikiamų paraiškų į KKSD ir FIA projektus aptarimas ir tvirtinimas;
- LASF renginių kokybės gerinimo, dalyvių masiškumo ir dalyvavimo kaštų mažinimo;
- LASF Komitetų rinkimų organizavimas ir sudėčių tvirtinimas;
- LASF Įstatų keitimas;
- LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų papildymas ir keitimas;
- Sporto disciplinų vizijos, strategijos 2019 metams aptarimai ir 2018 m. sezono problematika ir
apžvalga su sporto disciplinų komitetų pirmininkais išplėstiniame susirinkime;
- Pasirengimas 2019 m. LASF narių suvažiavimui;
- Asmenų delegavimas (administracijos, teisėjų, komitetų narių) atstovauti LASF į FIA ir NEZ
rengiamas konferencijas, seminarus, susirinkimus, varžybas;
- Sprendimų priėmimas, susijęs su „Nacionalinis žiedas“ veikla;
- Sporto disciplinų reglamentuojančių dokumentų ir komitetų veiklos kontrolė;
- Dalyvavimas išplėstiniuose susirinkimuose su sporto disciplinų bendruomenėmis (įvyko 14
susirinkimų);
- Įvairių LASF narių prašymų ir skundų nagrinėjimas;
- ir kiti klausimai.
LASF Tarybos pirmininkas

Romas Austinskas

