IZRAKSTS
Biedrības "Latvijas Šaušanas federācija" (40008024596)
biedru kopsapulces
PROTOKOLS Nr.01/17
Rīgā, Cieceres ielā 9

2017.gada 1.martā plkst.16.00

Pamatojoties uz Latvijas Šaušanas federācijas (turpmāk tekstā LŠF) statūtu 8.1.2. punktu,
LŠF sasauc biedru kopsapulci. Esošā LŠF valde visiem biedriem ir paziņojusi, t.sk. rakstiski
ievietojot informāciju LŠF mājas lapā (www.saufed.lv) par kopsapulces sasaukšanu 2017.gada
1.martā plkst.16:00, Rīgā, Cieceres ielā 9.
Uz LŠF kopsapulci tika uzaicināti 49 biedri, ieradušies - 31, nav ieradušies - 18. Balsu
skaitīšanas komisijā tiek ievēlēti: Raivo Deklavs, Edgars Vilītis un Jānis Naglis. Par kopsapulces
vadītāju vienbalsīgi ievēl Gunāru Babri, par protokolētāju vienbalsīgi ievēl Gati Ignātu. LŠF
biedru kopsapulce saskaņā ar statūtiem ir lemttiesīga un pilntiesīga pieņemt lēmumus. Tiek
vienbalsīgi apstiprināta darba kārtība:
1) LŠF Prezidenta ziņojums;
2) LŠF Viceprezidentu ziņojumi;
3) LŠF Ģenerālsekretāra ziņojums;
4) LŠF revīzijas komisijas ziņojums;
5) Darbs sekcijās, priekšlikumu sagatavošana valdes vēlēšanām;
6) LŠF valdes vēlēšanas;
par 6.punktu: LŠF valdes vēlēšanas.
6.1. Par LŠF prezidentu (valdes priekšsēdētāju) tiek izvirzīts un ievēlēts Kārlis Krēsliņš (Pārtāv
LŠF atsevišķi). Balsojums: Vienbalsīgi par.
6.2. Par LŠF ģenerālseketāru (valdes priekšsēdētāja vietnieku) tiek izvirzīts un ievēlēts Valērijs
Vaskis (Pārtāv LŠF atsevišķi). Balsojums: Vienbalsīgi par.
6.3. Par pārējiem valdes locekļiem, kuri pārstāv kopā ar vismaz 7 valdes locekļiem:
Par valdes locekļiem saskaņā ar LŠF statūtu 9.1.4. un 9.1.5. punktiem izvirzīti un ievēlēti:
Kopsapulces balsojums - Vienbalsīgi par:
Lietišķās šaušanas sekcija: Gunārs Babris - viceprezidents, Arturs Bratuškins - sekcijas pārstāvis.
Ložu šaušanas sekcija: Vilnis Celmiņš - viceprezidents, Raivo Deklavs - sekcijas pārstāvis.
Stenda un medību šaušanas sekcija: Ivars Briedis - viceprezidents, Vilnis Jaunzems - sekcijas
pārstāvis.
Par neatkarīgajiem locekļiem saskaņā ar valdes sastāvu tiek izvirzīti un balsojumā saņem
balsis: Uģis Dronka (Par - 10), Dainis Upelnieks (Par - 9), Ludmila Beļikova (Par - 13), Aivars
Dundurs (Par - 21), Juris Dalbiņš (Par - 9).
Saskaņā ar LŠF statūtu 9.1.6.punktu, par diviem neatkarīgiem pārstāvjiem, kurus atklāti
balsojot, ievēl LŠF biedru kopsapulce ar klātesošo LŠF biedru vienkāršu balsu vairākumu, tiek
ievēlēti Aivars Dundurs un Ludmila Beļikova.
Revīzijas komisjā tika vienbalsīgi ievēlēti: Edgars Vilītis, Ēvalds Vancāns un Aigars Rumbergs.
Sapulces vadītājs:

/ Gunārs Babris /
(paraksts)
/ Gatis Ignāts /

protokolists:
(paraksts)
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