
Biedrības ‘’LATVIJAS SKEITBORDA FEDERĀCIJA’’

(Reģ.Nr. 40008022896)
Biedru kopsapulces protokols
Rīgā, 2017.gada 31.martā
Grostonas ielā 6b, plkst. 15:00

Biedru kopsapulce sasaukta, un dienas kārtība visiem biedriem elektroniski izsūtīta 07.03.2017

Biedrībā  uz  2016.gada  31.  decembri  sastāv  5(piecas)  biedrības.  Biedrību  tiesīgs  pārstāvēt
biedrības vadītājs vai tā rakstiski pilnvarota persona.

Piedalās: Ainars Jermačenko biedrība ‘’O.S.S.G. Liepāja’’- valdes loceklis, Jānis Kuzmins biedrība
‘’Olaines skeitborda klubs’’-  valdes loceklis, Lienīte Skaraine biedrība ‘’Talsu skeitborda klubs’’-
valdes loceklis, Kaspars Pizāns – biedrība „Rīgas skeitborda skola”

Nepiedalās: Gustavs Gailītis - biedrība ‘’Wheelbite racing’’ valdes loceklis;

Sēdes vadītājs: L.Skaraine

Protokolē: J.Kuzmins

Lienīte Skaraine apstiprina, ka sapulcē piedalās biedru kvorums. Ieradušies 4 (četri) biedri.

Dienas kārtība:

1. Protokolista vēlēšanas
2. Gada pārskata apstiprināšana;
3. LSF statūtu grozījumi;
4. FIRS kongress;
5. Citi jautājumi.

1.Protokolista vēlēšanas

Debates: L.Skaraine: Ierosinu par protokolistu ievēlēt J.Kuzminu, vai ir vēl kādi priekšlikumi?

Visi: Nav citu priekšlikumu.

L.Skaraine: Aicinu balsot.

Balso: Par J.Kuzminu kā protokolista apstiprināšanu - (balsojums par-4, pret-0, atturas-0)

Nolēma: Apstiprināt J.Kuzminu par protokolistu.

2. Gada pārskata apstiprināšana

Debates:  L.Skaraine – ir sagatavots 2016.gada pārskats. 2016.gada dotācijas sastāda EUR 3603,
tai skaitā iekļauti Jūrmalas un Olaines līdzfinansējumi,, ieņēmumi EUR 4262, izdevumi EUR 4257,
ieņēmumu – izdevumu starpība EUR 5. Bilances kopsumma EUR 5, kopējā ziedojumu kopsumma
EUR 559, naudas atlikums kasē un kontos EUR 794,26. Kontā atliktā nauda rezervēta FIRS dalības



maksai un dalībai FIRS Kongresā Ķīnā. Tiek gaidīts rēķins. Nolasīšu revidenta slēdzienu. Vai visiem
viss ir skaidrs un saprotams.

A.Jermačenko – jā viss ir saprotams. Aicinu apstiprināt gada pārskatu un revidenta slēdzienu.

Balso:  Par  Gada  pārskata  un  revidenta  ziņojuma  apstiprināšanu  -  (balsojums  par-4,  pret-0,
atturas-0)

Nolēma: Apstiprināt Gada pārskata un revidenta ziņojuma.

3. LSF statūtu grozījumi

Debates: 
L.Skaraine-  aicinu  iepazīties  ar  Latvijas  Skeitborda  federācijas  Statūtu  grozījumiem.  Statūtos
iekļautas formālas izmaiņas, ko prasa FIRS un LSFP, papildinātas sadaļas par biedru pienākumiem
un atbildību, asociētajiem biedriem, kā arī papildināti biedrības mērķi par skrituļslidotājiem.
Vai ir vēl kādi priekšlikumi?
J.Kuzmins – Akceptējam veiktos grozījumus statūtos.
L.Skaraine- Aicinu balsot par statūtu grozījumiem.

Balso: Par Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu - (balsojums par- 4, pret-0, atturas-0)

Nolēma: Apstiprināt statūtu jauno redakciju.

2. FIRS kongress

L.Skaraine : Informē par dzirdēto un redzēto FIRS kongresā Ķīnā, Nanjingā, kas no 8.03.-12.03. Par
jaunumiem skeitbordā, saistībā ar Olimpiskajām spēlēm.

3. Citi jautājumi

K. Pizāns- Prezentē Latvijas Skeitborda līgas konceptu un plānotajiem līgas posmiem -ģenerālajiem
posmiem- Rīgā, Jelgavā un Cēsīs. 
Informē par Latvijas Simtgades projektu “Brīvības vēstnešiem”, kas sastāv no profesionālu bilžu
izstādes  un  filmas.  Braukājam  pa  dažādām  vietām  filmējam,  līdzi  brauc  vairāki  profesionāli
fotogrāfi. 

Biedru sapulces vadītājs: 

Lienīte Skaraine  _________/paraksts/__________________

Protokolēja:

Jānis Kuzmins _____________/paraksts/_______________


