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Visuotinio narių susirinkimo protokolas
Nr. 2011/03
Susirinkimo pirmininkas: Jevgenij Blocha
Sekretorė: Inga Kaunienė
Susirinkime dalyvavo tarybos nariai: J.Blocha, J.Kaunas, K.Dautartas, M.Kmitas.
Susirinkime dalyvavo 42 nariai, kurie sumokėjo nario mokestį. Klube yra 62 nariai, kurie sumokėję
nario mokestį (kvorumas yra).
Darbotvarkė:
1. Prezidento finansinė ataskaita;
2. Klubo strategijos kūrimas (prezidento ir visų norinčiųjų pasisakymas), klubo prioritetų
pasirinkimas (anketa – apklausa);
3. Prezidento ir tarybos rinkimai;
4. Einamieji klausimai
1. Prezidento finansinė ataskaita
J.Blocha nariams pateikė susipažinimui klubo sąskaitų išrašus, finansinė ataskaita pateikta
nebuvo, nariai tik supažindinti su pagrindinėmis išlaidomis ir pajamomis. Šiuo metu klubo
sąskaitoje yra 6951.37 Lt. Pagrindinės išlaidos: starto mokesčiai Trakuose (Pasaulio taurės
etapas Lietuvoje ir Lietuvos atviras tikslaus nusileidimo čempionatas), klubo narių kelionių
kompensavimas, rogių gamyba, lėšos paskolintos LSPSF. Federacija klubui šiuo metu skolinga
7300 Lt.
2. Klubo strategijos kūrimas (prezidento ir visų norinčiųjų pasisakymas), klubo
prioritetų pasirinkimas (anketa – apklausa)
Nariams buvo išdalinta anketa dėl klubo prioritetų.
Apklausos rezultatai:
Klubo varžybų organizavimas

16

Rinktinės sportininkų rėmimas (starto mokesčiai)

10

Rinktinės sportininkų rėmimas (skraidymo įrangos pirkimas)

2

Rinktinės sportininkų rėmimas (varžybinių kelionių išlaidų dengimas)

1

Visų LSK sportininkų rėmimas (starto mokesčiai)

16

Visų LSK sportininkų rėmimas (skraidymo įrangos pirkimas)

0

Visų LSK sportininkų rėmimas (varžybinių kelionių išlaidų dengimas)

2

Skraidymų organizavimas

14

Materialines bazes kūrimas (klubo įranga, priemonės, įrankiai)

4

Laisvalaikio renginių organizavimas (Klubo šventės, vakaruškės ir pan.)

4

Nevaržybinių kelionių organizavimas

10

Klubo atributikos gamyba

5

Serviso klubo nariams organizavimas (zapaskės, įrangos patikrinimai ir aptarnavimas)

12

Klubo informacinės erdvės kūrimas (specialistų paskaitos, seminarai, informacinis web- 6
leidinys, biblio-videoteka)
3. Prezidento ir tarybos rinkimai.
Nariams buvo išdalinti balsavimo biuleteniai. Pirmo turo metu, klubo nariai pasiūlė kandidatus
klubo prezidento ir tarybos narių vietoms užimti.
Pirmo turo rezultatai:
Kandidatai į prezidento vieta – Juozas Kaunas, Karolis Dautartas, Jevgenij Blocha, Gintaras
Sidaravičius, Marijonas Kmitas.
Kandidatai į klubo tarybą: Jolanta Žuolytė, Dainius Liegus, Jevgenij Blocha, Juozas Kaunas,
Karolis Dautartas, Marijonas Kmitas, Gintaras Sidaravičius, Žilvinas Klimka, Jura Jakovlev,
Donatas Adžgauskas, Tadas Sidaravičius, Mark Tučkovski, Paulius Jonaitis, Romualdas Požėra,
Gediminas Žuolys, Leonard Giliun.
Kandidatų į prezidentus pasisakymas:
M.Kmitas, G.Sidaravičius ir J.Kaunas atsisakė kandidatuoti į prezidento postą. G.Sidaravičius ir
J.Kaunas vietoj savęs pasilūlė balsuoti už K.Dautartą.
J.Blocha pranešė nariams, kad jo klubo vizija nesutampa su klubo narų vizija ir apklausos
duomenimis. J.Blocha pasiūlė didinti klubo nario mokestį, nes klubo narių vizija – apmokėti
visų LSK narių starto mokesčius. J.Blocha vizija – varžybų organizavimas, techninė pagalba
klubo nariams, investicijos įrangos įsigijimui, investicijos klubo atributikai ir nevaržybiniai
renginiai.
K.Dautarto pasisakymas – kandidatas nemato klubo perspektyvų, nes klubas „negyvas“. Klubo
nariai nori tik pinigų ir nieko daugiau nedaryti. Kandidatas atsisakė būti prezidentu jei klubo
nariai ir taryba nenorės jam padėti sustiprinti klubą, pakeisti klubo veiklą.
Klubo nariams buvo išdalinti antro turo biuleteniai. Nariai renkasi vieną iš dviejų kandidatų
(J.Blocha ir K.Dautartas).
Antro turo rezultatai (slaptas balsavimas):
K.Dautartas – 18 balsų
J.Blocha – 14 balsų
10 narių susilaikė
Nauju klubo prezidentu išrinktas – K.Dautartas.
Prezidentas K.Dautartas į tarybą pasiūlė šiuos kandidatus: Regimantas Andreika, Rasa
Maslauskaite, Tadas Sidaravicius.
Balsavimas: už – 42
prieš – 0
susilaikė – 0
Nauja klubo taryba - Regimantas Andreika, Rasa Maslauskaite, Tadas Sidaravicius.

4. Einamieji klausimai
Klubo nario mokestis, naujų narių priėmimo principas.
Prezidentas pasiūlė padidinti klubo metinį mokestį iki 50 Lt, įstojimo į klubą mokestį iki 100 Lt.
Balsavimas: už – 0
prieš – 42
susilaikė – 0
Klubas išsakė savo poziciją – naujas prezidentas ir nauja taryba turi parodyti kaip sugeba dirbti
ir jei klubo veikla atsigaus ir bus pokyčiai, klubo mokestis bus didinamas kitų metų visuotinio
susirinkimo metu.
Balsavimas: už – 42
prieš – 0
susilaikė – 0
Klubas išsakė savo poziciją dėl naujų narių priėmimo. Siūlymas spręsti po metų ar griežtinti
naujų narių priėmimo taisykles. Šiuo metu paliekama galioti esama tvarka – priimame visus
norinčius įstoti į klubą.
Balsavimas: už – 42
prieš – 0
susilaikė – 0
Klubo varžybų grafikas
Buvo atlikta apklausa dėl Vilniaus taurės organizavimo. Siūloma data – 2011 m. Balandžio 23 –
25 dienomis (per Šv. Velykas).
Apklausos duomenys: už – 8
prieš 10
susilaikė – 24
Klubas nusprendė nerengti varžybų per Šv.Velykas:
Balsavimas: už – 42
prieš – 0
susilaikė – 0
Naujas prezidentas ir taryba įgalioti parinkti kitą datą „Vilniaus taurės“ varžyboms organizuoti.
Klubo narių rėmimas Lietuvos čempionate Slovėnijoje
Klubas vienbalsiai nusprendė neremti klubo narių čempionato metu, nes klubas neturi tam lėšų.
Puslapio www.skrydis.lt likimo svarstymas.

Klubui priklauso domenas www.skrydis.lt, klubas taip pat skelbia savo informacija puslapio
www.paragliding.lt LSK forume. Pasiūlyta atnaujinti puslapį www.skrydis.lt ir jame talpinti vis
pagrindinę informaciją. Klubo narė Akvilė Dudlauskaitė sutiko atnaujinti puslapį.
Klubo atributikos kūrimas
Klubo nariai nusprendė, kad klubas turi turėti savo klubo atributiką ir tam skirti lėšų.
Balsavimas: už – 42
prieš – 0
susilaikė – 0
Susirinkimo pirmininkas: J.Blocha
Sekretorė: I.Kaunienė
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Vilnius

