Magyar Laser Osztályszövetség Elnökségi ülésének
jegyzőkönyve
Helyszín: Club Hotel Füred kikötője, Balatonfüred, Anna sétány 1-3.
Dátum: 2020. szeptember 17.
Résztvevők: Eszes Bernadett, Csomai József, Beliczay Márton és Bagyó Áron
Az ülés levezető elnöke, Eszes Bernadett ismertette az elnökségi ülés napirendi
pontjait, melyek az alábbiak voltak:
-

-

Korona vírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel az év második
felében esedékes tisztújító közgyűlés lebonyolításának, vagy
elnapolásának kérdése
éves hazai és nemzetközi tagdíjak összegzése
válogatott keret kijelölésének kérdése

A napirendi pontokat és azoknak tárgyalását a jelenlévők egyhangúan
elfogadták, s Eszes Bernadettet jelölték ki jegyzőkönyvvezetőnek.
I. Tisztújító közgyűlés lebonyolításának, vagy elnapolásának kérdése
Korona vírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel az év második felében
esedékes tisztújító közgyűlés lebonyolítására két javaslatot tettek a jelenlévők.
1. A közgyűlést november második felében a tagok által delegált és
meghatalmazással ellátott klub képviselők jelenlétében bonyolítja le az
MLOSZ, az érvényben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően, online
közvetítés lehetőségével,
2. vagy a járványügyi helyzetre való tekintettel elhalasztja a közgyűlést és
vele együtt a tisztújítást is a jövő évre.
Az elnökség hatékonyabb működése érdekében a jelenlévő elnökségi tagok,
valamint a megjelent szakvezetők úgy határoztak, hogy az első megoldást
választják, így a következő határozat született:
„Az MLOSZ elnökségének hatékonyabb munkavégzése miatt a tisztújító
közgyűlést, melyen az MLOSZ tagsága által megválasztásra kerül 2 évre az új 5
főből álló elnökség, mindenképpen még az idei évben le kell bonyolítani, ezért
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megkérjük minden klub vezetését, hogy 2020. október 15-ig egyeztessen
szavazati joggal rendelkező versenyzőivel, s kérje be tőlük álláspontjukat,
valamint meghatalmazásukat, hogy egy, a klub által erre kijelölt személy
képviselhesse őket és szavazatukat leadhassa a közgyűlésen. A közgyűlésen
minden klubból egy erre kijelölt, s felhatalmazott személy vehet részt annyi
szavazati joggal, ahány erre jogosult meghatalmazást bemutat a helyszínen. A
közgyűlés menetét a távol maradott tagok valamilyen online platformon nyomon
követhetik.
A tagok jelöléseiket az alábbi jelölő bizottsági tagoknál tehetik meg email
elküldésével:
Bagyó Áron: bagyo.aron@gmail.com
Beliczay Márton: mbeliczay@gmail.com
A közgyűlésen a szokásoknak megfelelően kihirdetésre kerül a 2021. év I. felére
vonatkozó válogatott keret, ezért kérjük a klubok vezetőit, edzőit, hogy 2020.
október 15-ig nyilatkozzanak az esetleges hajóosztály váltásokról,
átülésekről írásban eszes Bernadett elnöknek. A válogatott keret létszámának
meghatározása továbbra is a jelenleg érvényben lévő módon történik annyi
megkötéssel, - melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak – hogy válogatott
kerettag csak olyan személy lehet, aki az éves ranglistán ténylegesen (átülések
előtti állapot szerint) az első 20%-ban végzett.”
A közgyűlésen a kihirdetés mellet a válogatott kerettagok díjazására is sor kerül.
A 2020. év legeredményesebb versenyzője L4.7, LR és LStd kategóriákban az
idén is vitorla vásárlására jogosító vouchert kap az osztályszövetségtől.
A határozatot a jelenlévők egyhangúan elfogadták.
II. Éves hazai és nemzetközi tagdíjak összegzése
2020. év során 88 versenyző fizette be az éves tagdíjat
2021. évre az előző évhez hasonlóan osztályszövetségünk 80 nemzetközi
tagsági kártya kiváltását jelezte
III. Válogatott keret kijelölésének kérdése
Lásd az I. pontban megfogalmazott határozatban
További napirendi pontok, valamint egyéb megvitatandó kérdések hiányában az
ülést az elnök 21.15-kor bezárta.
Eszes Bernadett
j.k.vezető
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Balatonfüred, 2020. szeptember 17.
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