LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.19/11/26

Tarybos posėdžio vieta: konferenciniu būdu, skubos tvarka
Tarybos posėdžio data: 2019 m. lapkričio mėn. 26 d.
Tarybos posėdžio pradžia: 15.00 val.
Tarybos posėdžio pabaiga : 2019 lapkričio mėn. 28 d. 00.00 val.
Tarybos posėdžio dalyviai:
•
•

LMSF prezidentas - Tarybos pirmininkas Robertas Benediktavičius,
Tarybos nariai – Rima Biliūtė, Mindaugas Šimkevičius, Nerijus Sipavičius, Ruslanas
Bykovas, Nerijus Šeduikis, Jaroslavas Buinauskas, Darius Balčiūnas.

Siūlyta: Posėdžio sekretore paskirti Giedrę Janušauskę
Siūlymui pritarta : (už - 8, prieš - 0, susilaikė –0, ).
Nutarta : Posėdžio sekretore paskirti Giedrę Janušauskę
Tarybos posėdžio darbotvarkė:
1. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas
2. 2019.12.04 neelinio LMSF Suvažiavimo darbotvarkės pildymas ir tvirtinimas.
1. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas
Siūlyta: Patvirtinti LMSF Tarybos posėdžio darbotvarkę
Siūlymui pritarta : (už - 8, prieš - 0, susilaikė –0, ).
Nutarta : Patvirtinti LMSF posėdžio darbotvarkę
2. 2019.12.04 neelinio LMSF Suvažiavimo darbotvarkės pildymas ir tvirtinimas.
Iki 2019.11.19 gautas prašymas iš asociacijos „Mototurizmas“ įtraukti į 2019.11.04 neeilinio
suvažiavimo darbotvarkę: "FIM projektai, jų pristatymas LMSF nariams, projektų vertinimas ir
atrankos kriterijai".
Siūlyta: Įtraukti „Mototurizmas“ prašymą ir patvirtinti LMSF Suvažiavimo, kuris vyks 2019-12-04
Kėdainiuose, išankstinę darbotvarkę.
Suvažiavimo darbotvarkė:
1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
2.2. Suvažiavimo pirmininko rinkimai.
2.3. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
2.4. Dienotvarkės tvirtinimas.
2.5. Kiti procedūriniai klausimai.
3. LMSF įstatų papildymas, pakeitimas ir tvirtinimas.
4. Plento žiedinių lenktynių komisijos atšaukimas ir komisijos narių rinkimai.
5. Motodrago komisijos sudarymas ir komisijos narių rinkimai.
6. Motobolo komisijos nario rinkimai.
7. Mototurizmo komisijos narių atšaukimas ir rinkimai.
8. Saugaus eismo komisijos nario rinkimai.
9. Disciplinarinės - arbitražinės komisijos nario atšaukimas ir rinkimas.

10. Tarybos nario atšaukimas ir rinkimas.
11. Sportininkų draudimo įtraukimas į licencijos kainą.
12. Kiti klausimai.
12.1.FIM projektai, jų pristatymas LMSF nariams, projektų vertinimas ir atrankos kriterijai.
Siūlymui pritarta : (už - 8, prieš - 0, susilaikė –0, ).
Nutarta: Įtraukti „Mototurizmas“ prašymą ir patvirtinti LMSF Suvažiavimo, kuris vyks 2019-1204 Kėdainiuose, išankstinę darbotvarkę.
Suvažiavimo darbotvarkė:
1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
2.2. Suvažiavimo pirmininko rinkimai.
2.3. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
2.4. Dienotvarkės tvirtinimas.
2.5. Kiti procedūriniai klausimai.
3. LMSF įstatų papildymas, pakeitimas ir tvirtinimas.
4. Plento žiedinių lenktynių komisijos atšaukimas ir komisijos narių rinkimai.
5. Motodrago komisijos sudarymas ir komisijos narių rinkimai.
6. Motobolo komisijos nario rinkimai.
7. Mototurizmo komisijos narių atšaukimas ir rinkimai.
8. Saugaus eismo komisijos nario rinkimai.
9. Disciplinarinės - arbitražinės komisijos nario atšaukimas ir rinkimas.
10. Tarybos nario atšaukimas ir rinkimas.
11. Sportininkų draudimo įtraukimas į licencijos kainą.
12. Kiti klausimai.
12.1.FIM projektai, jų pristatymas LMSF nariams, projektų vertinimas ir atrankos kriterijai.
Priedai:
Dalyvių balsavimas (neskelbiamas viešai)

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Robertas Benediktavičius
Giedrė Janušauskė

NAVAS racing club
Asociacijai „Lietuvos motociklų sporto federacija“
Įmonės kodas: 290641260
Adresas: J. Basanavičiaus g. 15 Vilnius
Siunčiama el. paštu: robertas@lmsf.lt, giedre@lmsf.lt, info@lmsf.lt
RAŠTAS
2019 m. lapkričio 26 d.
Atsižvelgiant į tai, kad pažeidžiant tiek įstatymų, tiek įstatų keliamus reikalavimus 2019-12-04 yra
šaukiamas neeilinis LMSF narių suvažiavimas, prašau atšaukti 2019-12-04 LMSF suvažiavimą ir
sušaukti jį įstatymų numatyta tvarka, arba į šaukiamo susirinkimo dienotvarkę įtraukti šiuos klausimus:
1. Įpareigoti LMSF prezidentą padengti 329,68 eur žalą, nes laiku neįvykdė teismo sprendimo ir
teko mokėti antstoliams (priteista suma 1828,00 eur, bendra sumokėta suma remiantis tarybos
protokolu NR.19/10/22 2157,68 eur).
2. Prezidento ataskaita dėl LMSF teisminių ginčų su VšĮ “Navas racing club”, VšĮ “Navas racing
club” atstovo pasisakymas;
3. Balsavimas dėl LMSF veiklos tyrimo (LR CK 2.124 str.) dėl prezidento vedamos veiklos ir
nekompetencijos inicijavimo (slaptu balsavimu).

Direktorius

I.k. 302475109
S. Žukausko 12-16, Kaunas

Linas Navickas

www.nrc.lt
E-mail: navasracingclub@gmail.com

