LBF POSĖDŽIŲ IR APKLAUSŲ PROTOKOLAS
LBF VK internetinė apklausa
Data - 2020-04-10 . Balsų kiekis - 11 . Internetinis balsavimas
Balsavimą (apklausą) vykdo - Vilmantas Liorančas
Po nuotolinio VK posėdžio priėmėme spręndimą keliais klausimais skelbti internetinį balsavimą.
Taip pat gautas Kęstučio Navicko prašymas dėl kortų.
Internetinis balsavimas vyks slaptas.
Balsavimų (apklausų) turinys
1. Dėl kortų suteikimo Kęstučio Navicko badmintono akademijai (V.Liorančas)
Kęstučio Navicko prašymas
Prašau, laikinam naudojimui suteikti 5 badmintono kortus ir stovus iki 2020m rugsėjo 1d, badmintono vystymui Kaune.
Esant teigiamam atsakymui džiaugtumėmės suteikdami Lietuvos badmintono federacijai 10val nemokamo laiko, stovyklai ar turnyrui rengti. Sporto
bazė atitiktų aukštus kokybės standartus.
Tai būtų reikšminga pagalba badmintono vystymui ir jaunimo tobulėjimui Kaune.
P.S.
LBF stovų neturi ir gali suteikti tik kortus.
Taip pat reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad organizuojant vasarą asmenį čempionatą LBF negalės sutekti kortų organizatoriams.
Klausimas -

Ar suteikti 5-is kortus Kęstučio Navicko badmintono akademijai ?
Pasisakymai (Komentarai)

Ramūnas Kavaliauskas

2020-04-09 14:30

Neaisku, kam naudos, Koks projektas, jei tai komercinis projektaa, turetu moketi nuomos mokesti.

Vaidotas Sruogis

2020-04-10 15:36

Pateiktame prašyme nepakanka informacijos apie planuojamą vykdyti projektą. Jei sąlygos leis LBF kortų gali reikėti čempionatams ir/ar stovykloms vykdyti.

Balsavimo rezultatai

Balsavo - 9/11 [ 81.82 % ]

Kvorumas yra

Balsavo - T.Arvasevičius, R.Kavaliauskas, V.Liorančas, R.Narijauskaitė, V.Parnarauskas, G.Plavinas, V.Sruogis, J.Špelveris, L.Vaškevičius
Suteikti
3/9 [ 33.33 % ]
Nesuteikti

6/9 [ 66.67 % ]

Nubalsuota už šį variantą

2. LBF varžybos po karantino
Pateiktas pasiūlymas varžybas pradėti LBF oficialias varžybas tokia tvarka:
- praėjus 2 savaitėms organizuoti LT taurės etapus.
- praėjus 4 savaitėms organizuoti pirmąjį LBF čempionatą (U-15).
Visas varžybas , suplanuotas 2-jį šių metų ketvirtį, perkelti į vasaros laikotarpį.
Klausimas -

Ar sutinkate su šia tvarka ?

Balsavimo rezultatai

Balsavo - 9/11 [ 81.82 % ]

Kvorumas yra

Balsavo - T.Arvasevičius, R.Kavaliauskas, V.Liorančas, R.Narijauskaitė, V.Parnarauskas, G.Plavinas, V.Sruogis, J.Špelveris, L.Vaškevičius
Sutinku
9/9 [ 100.00 % ]
Nubalsuota už šį variantą
Nesutinku

0/9 [ 0.00 % ]

3. Plunksninukų suteikimas LT taurės varžyboms (A.Slušnys)
Laikydamiesi įsipareigojimų RSL siūloma plunksninukus pateikti LT taurės varžyboms. Plunksninukai būtų suteikiami tik toms varžyboms, kuriose
teisėjauja teisėjų kolegijos skirti teisėjai. Tai palengvintų kontrolę. Analogiškai būtų padidinamas starto mokestis.
Klausimas -

Pasirinkite tinkamą variantą

Balsavimo rezultatai

Balsavo - 9/11 [ 81.82 % ]

Kvorumas yra

Balsavo - T.Arvasevičius, R.Kavaliauskas, V.Liorančas, R.Narijauskaitė, V.Parnarauskas, G.Plavinas, V.Sruogis, J.Špelveris, L.Vaškevičius
Tik jaunimui ir A,B grupės žaidėjams
7/9 [ 77.78 % ]
Nubalsuota už šį variantą
Visiems

2/9 [ 22.22 % ]

Plunksninukų nepateikti

0/9 [ 0.00 % ]
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