
LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.14/03

2014 m. vasario 25d.
Kaunas

Tarybos posėdžio vieta: Konfedernciniu būdu (elektroniniu paštu)
Tarybos posėdžio data: 2014 m. vasario mėn. 21-24 d.
Tarybos posėdžio protokolo surašymo data: 2014 m. vasario mėn. 25 diena.

Dalyvauja: LMSF prezidentas - Tarybos pirmininkas Virginijus Visockis, Tarybos nariai-  
Mantas Vybornas, Paulius Albertavičius, Ruslanas Bykovas , Dmitri Rittschik. Edmundas 
Machrov, Almantas Stepukas, Saulius Stankus.
Nedalyvauja: Andrius Zarakauskas, Egidijus Šiaučiūnas, Nerijus Sipavičius, 

     Tarybos posėdyje dalyvauja 8 (aštuoni ) Lietuvos motociklų sporto federacijos (Toliau-
LMSF) Tarybos nariai turintys balsavimo teisę. Pagal LMSF įstatų 8.9 punktą Taryba gali 
priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ narių.

Darbotvarkė:
1. Asociacijos "MK Vytis" priėmimas į LMSF narius. 
2.VŠĮ "Moto kluboas-IBC" prašymo priimti į neaktyviuosius (be balso teisės) narius 
svarstymas.
3. Biudžetinės įstaigos Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro prašymo 
stoti į neaktyviuosius narius (be balso teisės ) svarstymas. 

Siūlyta: 
1. Asociacijos "MK Vytis" priėmimas į LMSF narius. Prašymas šio sporto klubo siūstas 
ankščiau tačiau šis klubas turėjo skolų, šiuo metu skolas susitvarkė ir galime svarstyti jų 
prašymą. Šis sporto klubas 2013m. balandžio mėn. pabaigoje buvo patvirtinti neaktyviaisiais 
LMSF nariais, tačiau dabar nori stoti su balso teisę. Tarybos narys Paulius Albertavičius 
pasiūlė jau šiais metais tvirtinti tikraisiais nariais. Kadangi pagal įstatus jie negali nepraėjus 
metams po pirmo priėmimo tapti aktyviaisiais nariais siūlymas dar šiais metais, palikti 
neaktyviaisiais nariais ir prašymą tapti aktyviaisiais svarstyti 2015 metais.
2.VŠĮ "Moto kluboas-IBC" prašymo priimti į neaktyviuosius (be balso teisės) narius 
svarstymas . Sporto klubas pateikė visus reikiamus dokumentus,  juos išanalizavus, nustatyta, 
kad pateikti dokumentai atitinka reikalavimus LMSF įstatams.
3. Biudžetinės įstaigos Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro prašymo 
stoti į neaktyviuosius narius (be balso teisės) svarstymas. Sporto klubas pateikė visus 
reikiamus dokumentus,  juos išanalizavus, nustatyta, kad pateikti dokumentai atitinka 
reikalavimus LMSF įstatams.. Su vadovais buvo susitikęs LMSF prezidentas, labai aktyvūs 
motobolo sporto šakos vystytojai.

  
Balsuota: 1. Už-7, prieš-0, susilaikė-1
                 2. Už-8, prieš-0, susilaikė-0
                 3. Už-7, prieš-0, susilaikė-1
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Nutarta: 1. Asociacijos "MK Vytis" priėmimą į LMSF narius tvirtinti 2015 m LMSF Tarybos   
                    posėdyje, 2014 metais paliekant “MK Vytis” neaktyviaisiais narias (be balso teisės).
                2. Tvirtinti VŠĮ "Moto kluboas-IBC" prašymą priimti į neaktyviuosius (be balso teisės) 
                    narius.
                3. Tvirtinti biudžetinės įstaigos Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto
                    centro prašymą stoti į neaktyviuosius narius (be balso teisės).

Posėdžio pirmininkas                                                                                Virginijus Visockis  

 
Posėdžio sekretorė                                                                                   Giedrė Šapranauskienė
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