16030107

Biedrības

Latvijas Kanoe federācija

vienotais reģ.Nr. 40008022044

Virsvaldes sēdes protokols
02.10.2019.
Grostonas ielā 6b, Rīgā.plkst.11:30.

Virsvaldes sēdi sasaucis ģenerālsekretārs J.Lauris, virsvaldes locekļiem
paziņojot par sēdi 2019.gada 27. septembrī elekroniski uz e-pastiem, un LKF mājas
lapā www.canoe.lv.
Sapulcē piedalās : Juris Lauris, Diāna Zaļupe, Aigars Aglenieks, Aivars Kaulakalns,
Lelde Laure.
Virsvaldes sēde ir lemttiesīga.
Viesi: Lāsma Liepa, Sergejs Zaļupe
Sapulces vadītājs: Lelde Laure
Protokolists: Lāsma Liepa

Darba kārtībā:
1. LKF Statūtu jaunās redakcijas projekta apstiprināšana.
_____________________________________________________________________
A.Aglenieks: Lūdzu darba kārtībā iekļaut jautājumu par sporta skolu ‘’Rīdzene''.
A.Kaulakalns: Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par LKF dokumentu atrašanās
vietu un piekļuvi birojam.
_____________________________________________________________________
L.Laure: 1.nodaļā priekšlikums Statūtos ielikt nosaukumu arī angļu valodā.
Notiek diskusija.
L.Laure: 2.nodaļa. Darbības mērķi un uzdevumi.
D.Zaļupe, A.Aglenieks: priekšlikums ielikt teikumu,ka visi,kas airē ar seju uz
priekšu. u.c.
Notiek diskusija.
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A.Kaulakalns: ielikt visus veidus kādi ir minēti ICF.
Notiek diskusija.
L.Laure:atstāt tikai olimpiskos ???
A.Kaulakalns: esmu pret.
Šodienas laikā A.Kaulakalns iesūtīs savu variantu punktam 2.1.1.
L.Laure: 4.nodaļa.
A.Kaulakalns: ierosina izvērst plašāk, biedri ,kuri ir nekatīvi ir jāizlēdz. Jauni biedri
jāpieņem uz pārbaudes laiku. Jāveic biedru inventarizācija.
Notiek diskusija.
L.Laure: 5 .nodaļa.
A.Kaulakalns: priekšlikums vienam cilvēkam ir tikai viena balss.
Notiek diskusija.
D.Zaļupe: priekšlikums 5.2.7. ierakstīt vārdu ‘' izlašu'' sportistu.
A.Kaulakalns: vajag informēt par visiem startiem.
A.Aglenieks, D.Zaļupe: par to atbild sporta skolas, apvienības.
Iekļauts vārds ‘’Izlašu''.
A.Kaulakalns: neesmu ar šo iepazinies, jāatgriežas pie 5.7. punkta.
Notiek diskusija par sporta formām un logo izmantošanu.
L.Laure: 6.nodaļa.
A.Kaulakalns: pnkts.6.4. kapēc tieši četri.?
Notiek diskusija.
Tiek pievienoti varianti: 2 un 6.
D.Zaļupe: 6.8.priekšlikums ‘'vada apvienību’’.
L.Laure: 7.nodaļa.
A.Kaulakalns: nevaru paspēt izlasīt, lūdzu laiku iepazīties. Piedāvāju diskusiju par
punktiem.
Notiek diskusija.
Priekšlikums noraidīts.
L.Laure: 8.nodaļa.
Notiek diskusija.
A.Kaulakalns: man vajag vismaz nedēļu, to izskatītu. Jāatliek konference.
J.Lauris: 4.10.2019. projekts ir jāizsūta biedriem, konference nav atliekama.
A.Kaulakalns: esmu pret 8.nodaļas redakciju.
L.Laure: 12.nodaļa.
D.Zaļupe: papildināt ar '' revidentam jābūt zināšnām’'.
Notiek diskusija.
L.Laure: ierosinu nobalsot par šo jauno LKF statūtu projektu.
Balsojums: 4-par. (L.Laure, J.Lauris, D.Zaļupe, A.Aglenieks),
1-pret (A.Kaulakalns).
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Nolemts apstiprināt LKF statūtu projektu.
___________________________________________________________________
L.Laure: iepazīstina ar konferences reglamentu.
A.Kaulakalns: priekšlikums mainīt.
L.Laure: ārkārtas konferencē izskata tikai tos jautājumus,kas bija ierakstīti izsludinot
konferenci. Ja konferencē ir pilnīgi visi biedri, tad var ko mainīt.
Notiek diskusija.
Tiek pieņemts piedāvātais reglaments.
___________________________________________________________________
A.Aglenieks: BJSS ‘’Rīdzene'' mainījusi nosaukumu uz Rīgas Bērnu un jaunatnes
sporta skolu ‘’Rīdzene''.
Lūgums aizdod LKF piekabi, lai aizvestu laivas uz Zemgales maratonu, jo nav
sakārtoti vēl dokumenti.
D.Zaļupe: aicinu visus uz Sporta konferenci 08.10.2019. Nacionālajā bibliotēkā.
plkst.12:55 D.Zaļupe atvainojās un aiziet.
A.Kaulakalns:lūdzu man izsniegt biroja atslēgu.
J.Lauris: Virsvalde pieņēma,ka A.Kaulakalnam nav biroja atslēgas, jo tās tiek dotas
nepiederošām personām. Ir protokols.
Virsvaldes sēde slēgta: plkst.12:58.

Sēdes vadītājs

Protokolists

_______________
paraksts

_______________
paraksts
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Lelde Laure

Lāsma Liepa

