Szám: 05/2017
Jegyzőkönyv
az Optimist Osztályszövetség
elnökségi üléséről
Készült: az Optimist Osztályszövetség elnökségi ülésén, 2017.09.09.-én
Helyszín: BYC, Balatonfüred
Megjelentek:
Domonkos Szilárd elnökségi tag
Szalontai Bence elnökségi tag
Vándor Róbert elnökségi tag
Szalontai Bence levezető elnök köszönt mindenkit, megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az
elnökségi ülésen megjelent 3 elnökségi tag, így az ülés határozatképes.
A levezető elnök felkéri Domonkos Szilárdot a jegyzőkönyv vezetésére. Az érintett a felkérést
elfogadja, a jelen lévő elnökségi tagok pedig megszavazzák a felkérést.
Szalontai Bence levezető elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat:
Tervezett napirendi pontok:

1.
2.
3.
4.
5.

Költségvetési kérdések
2017 évi válogatott program értékelése
2018 évi válogatási elvek, program előkészítése és elvi meghatározása
évi rendes közgyűlés előkészítése
egyebek

Szalontai Bence levezető elnök kérdezi, hogy van-e hozzászólás vagy javaslat a napirendi
pontokhoz? Nincs hozzászólás, így az Elnökség egyhangú szavazással megszavazza a
napirendet.

1. Költségvetési kérdések. Tekintettel arra, hogy sem az elnök sem a válogatott edzője
nincs jelen a megbeszélésen, így a jelenlévők a napirendi pont elnapolása mellett
határoznak.
2. 2017 évi válogatott program értékelése: Szalontai Bence Török Péterrel közösen
elkészítette a válogatott VB / EB szereplésének az értékelését, amelyet az elnökség
tagjainak eljutatott. A dokumentum megismerése után az elnökség azt egyhangú
szavazással elfogadta, és a következő határozatot hozta:
01/2017.05 határozat: Az Osztályszövetség elnöksége elfogadja a válogatott edzőjének
és a válogatott mellett dolgozó szakemberek beszámolóját és annak nyilvánosságra
hozatalát javasolja.

3. 2018 évi válogatási elvek, program előkészítése és elvi meghatározása: Tekintettel
arra, hogy sem az elnök sem a válogatott edzője nincs jelen a megbeszélésen, így a
jelenlévők a napirendi pont elnapolása mellett határoznak.
4. Évi rendes közgyűlés előkészítése: a jelenlévők javasolják a 01/2017.04 határozat
módosítását a következő módon: évi rendes közgyűlés új időpontja: október 6.
péntek 17.00. Határozatképtelenség esetén: október 7. 17.00 Napirendet a

következő elnökségi ülésen határozzuk meg és hozzuk nyilvánosságra. A jelenlévők a
javaslatot egyhangúlag elfogadják.
02/2017.05 határozat: Az évi rendes közgyűlés időpontja: 2017. október 6. péntek
17.00. Határozatképtelenség esetén: 2017. október 7. 17.00
5. Egyebek:
Szalontai Bence megkéri a jelenlévőket, hogy az elnapolt „2018 évi válogatási elvek,
program előkészítése és elvi meghatározása” napirendi pont hatékony tárgyalása
érdekében, minden jelenlévő készítsen egy írásos javaslatot a tárgyban, amelyet
szeptember 19-ig juttassunk el egymásnak.
Szalontai Bence tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az őszi edzőtábor szervezése
nehézségekbe ütközik a szűk szálláskapacitás illetve a portorozi kikötő átépítése
miatt, ezért új helyszínt kell keresni. Javaslatként Pula merült fel, de végleges döntés
nem született.
A jelenlévők megegyeznek, hogy a következő elnökségi ülés időpontja: 2017.
szeptember 21. 16.00. Helyszín: Budapest Nagyszőlős utca 11-15 Dental Plus Kft
irodája.
A tervezett napirendi pontokat az Elnökség megtárgyalta és több napirendi pont nem lévén a
levezető elnök az ülést berekesztette.

Összeállította:

Domonkos Szilárd
Elnökségi tag

Balatonfüred, 2017. szeptember 09.

