Lietuvos orientavimosi sporto federacija
KONFERENCIJOS PROTOKOLAS
Vilnius, Žemaitės g. 6
2017.02.25
Pradžia 11 val. Dalyvauja 24 delegatai, atstovaujantys 24 klubus ir sporto organizacijas iš 35 LOSF narių.
Kvorumas yra. Visi nariai buvo tinkamai informuoti Įstatų numatyta tvarka.
Pirmininkauja: Donatas Kazlauskas
Sekretoriauja: Remigijus Masilionis
Prieš visuotinį LOSF narių susirinkimą (Konferenciją) buvo numatyta darbotvarkė:
1.
2.

LOSF prezidento Donato Kazlausko įžanginis žodis.
Procedūriniai klausimai: – 10 min.

3.

mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas,
mandatinės komisijos pranešimas, darbotvarkės tvirtinimas.
Dėl LOSF narių nario mokesčio, licensijų tvarka. – 40 min http://license.orienteering.lt
Pranešėjas – Vilius Aleliūnas, Justinas Liubinskas
LOSF prezidento ataskaita už 2016 metus bei 2014-2016 metų laikotarpį. – 20 min.

4.

Pranešėjas – LOSF prezidentas Donatas Kazlauskas
5.

Revizijų ir etikos komisijos pranešimas. – 10 min.

Pranešėjas – LOSF revizijų ir etikos komisijos narys
6.

7.

Dėl 2016 metų biudžeto vykdymo. – 15 min.
Pranešėjas – LOSF vykdantysis direktorius Remigijus Masilionis
2016 metų finansinės atskaitomybės dokumentai: Veiklos ataskaita LOSF 2016 Balansas LOSF 2016
Aiškinamasis raštas LOSF 2016
Dėl 2017 m. LOSF veiklos plano ir biudžeto. – 20 min.
SM lėšų paskirstymas 2017m LOSF biudžeto vykdymas 2016 ir projektas 2017

Pranešėjas – LOSF vykdantysis direktorius Remigijus Masilionis
8.

Dėl LOSF įstatų bei struktūros keitimo

Pranešėjas- Rimantas Serva – 30 min
9.
10.
11.
12.

Prezidento rinkimai – 10 min Pretendentai:– Donatas Kazlauskas, jo programa
Generalinio sekretoriaus, viceprezidentų, LOSF Revizijų ir etikos komisijos rinkimai. – 20 min
Pasisakymai, diskusijos. – iki 3 min.
Kiti klausimai.

1.

LOSF Prezidentas Donatas Kazlauskas pasveikino visus, susirinkusius į ataskaitinę rinkiminę
Konferenciją.

2.

Mandatinės komisijos pirmininkas Rimantas Serva patvirtino, jog Konferencijoje dalyvauja 24 LOSF
nariai (atstovai) iš 35 turinčių balsavimo teisę. Buvo perskaitytas Konferencijai pateiktas LOSF nario
OSK „Krantas“ klubo prezidento Dainiaus Melaikos parnešimas dėl klubo išstojimo iš Lietuvos
orientavimosi sporto federacijos narių. Taip pat Įstatų numatyta tvarka įspėjus iš LOSF narių sąrašo
išbraukti OK „Jalle“, OK „Orienteering.lt“, Kazlų Rūdos sporto centras kaip nevykdantys veiklos
ir/arba nemokantys nario mokesčio.

Konferencijos darbotvarkės keli punktai buvo sukeisti vietomis: 3 punktas nukeltas prieš Prezidento
rinkimus, 6 punktas pradinėje darbotvarkėje nukeltas į 4 punktą. Balsų dauguma pritarta iš anksto
skelbtai Konferencijos darbotvarkei su pakeitimais. Į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti Tomas
Stankevičius ir Egidijus Kukenys.
3.

LOSF Prezidentas Donatas Kazlauskas pristatė ataskaitą už praėjusius metus bei už periodą nuo 2014
iki 2016 metų.

4.

LOSF vykdantysis direktorius Remigijus Masilionis pristatė 2016 m. LOSF finansines ataskaitas.
Balsavimas už ataskaitų tvirtinimą:
už – 23 balsai;
prieš – nėra;
susilaikė – 1 balsas.
2016 metų LOSF finansinė atskaitomybė bei biudžeto vykdymo ataskaita patvirtinta.

5.

LOSF Revizijų ir etikos komisijos narys Kęstutis Abramikas perskaitė Revizijų ir etikos komisijos
ataskaitą už praėjusius metus.
Balsavimas už komisijos ataskaitos tvirtinimą:
už – 24 balsai;
prieš – nėra;
susilaikė - nėra.
Revizijų ir etikos komisijos ataskaita patvirtinta.

6.

2017 m. LOSF veiklos planą ir biudžeto projektą pristatė vykdantysis direktorius Remigijus Masilionis.
Diskutuota dėl sekretoriato stiprinimo būtinybės, didesnės orientavimosi sporto viešinimo
žiniasklaidoje apimties, būtinybės didinti federacijos darbuotojų atlyginimus. Taip pat atkreiptas
dėmesys į Lietuvos čempionatų kontroliavimo problemą, jo finansavimą. Todėl 2017 metų biudžete
padidintas finansavimas kontroliavimui, tuo pačiu sumažinant lėšas stacionarių trasų įrengimui. Taip
pat sumažintas finansavimas orientavimosi takais disciplinai, ta sąskaita padidinant finansavimą
orientavimuisi slidėmis.
Balsavimo rezultatai:
už pateiktą 2017 m. biudžeto projektą – 24 balsų;
prieš – 0 balsai;
susilaikė – 0 balsai.
2017 m. LOSF veiklos planui bei biudžeto projekto projektui pritarta.

7.

LOSF Įstatų projektą bei LOSF struktūrą pristatė Rimantas Serva. Diskutuota dėl pateiktų pastabų, kai
kurias nuostatas įtraukiant į naujus LOSF Įstatus.
Balsavimo rezultatai:
už pateiktą 2017 m. biudžeto projektą – 24 balsų;
prieš – 0 balsai;
susilaikė – 0 balsai.
2017 m. LOSF veiklos planui bei biudžeto projekto projektui pritarta.

8.

Vilius Aleliūnas bei Justinas Liubinskas pristatė LOSF licencijų sistemą, kuri turi pakeisti senąją nario
mokesčio surinkimo tvarką. 2017 metai yra pereinamieji metai, kada klubų, LOSF narių, dalyviai
nemoka licencijos mokesčio, o klubai moka konferencijos metu nustatytą mokestį 115 EUR (24 balsai
už, prieš ir susilaikiusių nebuvo). Per 2017 metus Justinas Liubinskas kartu su Viliumi Aleliūnu turi
parengti galutinę tvarką, kuri galiotų nuo 2018 metų. Taip pat nutarta, kad 2018 metais nario
mokestis kiekvienam klubui sudarys 50 EUR ir po 1 EUR asmenims iki 18 metų ir virš 65 metų imtinai,
kitiems – po 5 EUR.

9.

LOSF Prezidento rinkimai.
Dar vienai kadencijai pasiūlyta Donato Kazlausko kandidatūra. Donatas Kazlauskas pristatė savo
viziją apie būsimus darbus.

Balsų dauguma nutarta balsuoti atvirai.
Balsavimo rezultatai:
už – 24;
prieš – nėra;
susilaikė – nėra.
LOSF Prezidentu (o taip pat LOSF Prezidiumo pirmininku) 3 metų kadencijai išrinktas Donatas Kazlauskas.
10.1. LOSF Generalinio sekretoriaus rinkimai.

LOSF prezidentas pasiūlė rinkti Rimantą Servą. Daugiau kandidatūrų iškelta nebuvo.
Balsavimo rezultatai:
už – 23 balsai;
prieš – nėra;
susilaikė – 1 balsas.
LOSF Generaliniu sekretoriumi 3 metų kadencijai išrinktas Rimantas Serva.
10.2. Viceprezidentų rinkimai.

Pasiūlytos kandidatūros ir balsavimo rezultatai:
Vardas Pavardė
Balsai už
Darius Sadeckas
18
Lina Balčiūnaitė
20
Audrius Deltuva
10
Edgaras Voveris
2
Justinas Liubinskas
15
Julius Ptašekas
5
Kęstutis Jokubauskis
2
LOSF Viceprezidentais (kartu ir LOSF Prezidiumo nariais) 3 metų kadencijai išrinkti Lina Balčiūnaitė, Darius
Sadeckas ir Justinas Liubinskas.
10.3.

LOSF Revizijų ir etikos komisijos rinkimai.
Pasiūlytos Jurgio Rubaževičiaus, Kęstučio Jokubauskio ir Donato Mickaus kandidatūros.
Balsų dauguma (24 – už ir susilaikiusių bei prieš nebuvo) LOSF Revizijų ir etikos komisijos nariais 3
metų kadencijai išrinkti Jurgis Rubaževičius, Kęstutis Jokubauskis ir Donatas Mickus.
10.4. Garbės nariu vienbalsiai išrinktas Julius Ptašekas.
11.

12.

Gabrielė Andrašiūnienė atkreipė dėmesį, kad pateikiami svarstymams dokumentai turi būti
pateikiami kartu su pranešimu dėl Konferencijos sušaukimo. Siūlymui pritarta.
Remigijus Masilionis atkreipė dėmesį, kad rinktinių, dalyvaujančių Pasaulio ir Europos
čempionatuose, narių dalyvavimas banketuose ir šventiniuose susibūrimuose galėtų būti
finansuojamas asmeninėmis lėšomis, kad ypatingai jaunimo rinktinių narių tikslas čempionatuose
nebūtų „sudalyvauti“ bankete. Nutarta esamos tvarkos nekeisti, kartu siūlant atsakingiems
asmenims kelti sportininkų sąmoningumo lygį.
Edgaras Voveris, Julius Ptašekas pasisakė dėl Federacijos darbo, palinkėję visiems sėkmės
tolimesniuose darbuose. Julius Ptašekas informavo, kad labdaros ir paramos fondas „Indigo“
metams paskyrė 5000 EUR jaunimo užimtumo organizavimui. Susidomėjusius prašoma kreiptis
fondo kontaktais ar tiesiai į Julių Ptašeką. Toliau vyko diskusijos grupelėse.

Visuotinio susirinkimo (Konferencijos) pabaiga 16 val.

Pirmininkas

Donatas Kazlauskas

Sekretorius

Remigijus Masilionis

