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MVSz teljes elnökség és Hársfalvi Pál MRLSz alelnök

Napirend:
1. Folyamatban lévő ügyek
2. Szabályzatok (SzMSz: mellékelt vitaanyag szerint, versenyszabályzatok)
1. Folyamatban lévő ügyek:
Pénzügyek Aktuálbau saját szoftverrel könyvel, Kruchió Gyöngyi közreműködésével.
Tagdíjak
2021-évre vonatkozó számlákat és értesítő leveleket klubvezetőknek kiküldeni.
Gazdálkodás
A gazdálkodásért és leltározásért felelős, megbízott alelnök: Hársfalvi Péter.
Leltározási bizottság tagja Szabó Péter és Taglieber Miklós alelnök Urak.
Oxigén
palackokat vissza kell adni a BusOxy-nak.
2018-as EMMI támogatás
az elfogadott összegen felüli részt vissza kell fizetni, és élni az
önellenőrzés lehetőségével, hogy a 2018-as számlákból mit lehet még elszámolni.
MVSz telefon
előfizetés megszüntetése, de az Elnökség továbbra is támogatja a sport célú
igénybevételt.
Iroda kialakítása
folyamatban van a Buda Centerben (az új székhelyen), Elnökség megbízza az
elnököt a közgyűlés felhatalmazása alapján, hogy kösse meg a szükséges megállapodásokat,
várhatóan februártól. (Ehhez szükséges a közjegyzői kiköltözési kötelezettség nyilatkozat aláírása).
2. Szabályzatok
Alapvetések
elnökségnek elvileg joga van SzMSz-t kiadni, de elnökség fontosnak tartja a
tagság bevonását. Minden fontos döntés előkészítésébe az Elnökség be kívánja vonni a Tagságot.
Szabályzatok
A versenyszabályok előkészítésébe be kell még vonni további személyeket,
ha február 15-ig létrejön egy konszolidált vitaképes anyag, akkor meg kell köröztetni, és
megszavaztatni a Tagsággal március 15-ig, ha nem akkor a tavalyi szabályok szerint kell az idei
versenyeket megrendezni.
SzMSz
Szóhasználatot
egyeztetni a Sporttörvénnyel, az NVeSz és MRLSz vonatkozó
szabályzataival, valamint az MVSz Alapszabállyal.
Közgyűlés
(személyes, vagy online): a korábban Küldöttgyűlésként aposztrofált értekezlet.
Mandátumok
a Tag annyi mandátummal rendelkezik, amennyi szakági sportolót az adott
tag az adott évben igazol.
Sportoló
aki sporttevékenységet végez, a sporttevékenységet pedig az SzMSz a sport tv.
előírásai szerint és az NVeSz útmutatásai alapján definiálja. A Versenyző az biztosan sportoló is.
Tagdíjfizetéssel kapcsolatos kérdés: a tagdíj megállapítási határidő után jelentkező tagok kezelése:
egyszeri regisztrációs díj, vagy sáv átlépése esetén pót-befizetés.
A vitaanyagot pdf-ben kell közzétenni, a módosító javaslatokat lehetőleg az SzMSz 3. sz. melléklete
szerinti módosító űrlapon január 31-ig várja az Elnökség.
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