BIEDRĪBA
"LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA"
reģ.Nr. 40008021918
Ārkārtas Biedru kopsapulces (Kongresa) protokols Nr. 01/2021

2021.gada 13.februārī plkst.11:00.
Ārkārtas Biedru kopsapulci sasaukusi valde, Biedriem paziņojot par sapulci 2021.gada 26.janvārī, nosūtot
rakstisku paziņojumu par Biedru kopsapulci un statūtu grozījumu projektu uz Biedru elektroniskā pasta
adresēm.
Ārkārtas Biedru kopsapulces norises vieta: Dzelzavas ielā 26A, R gā, LV-1084.
Ārkārtas Biedru kopsapulces norises kārtība: biedru kopsapulce notiek elektroniski un Biedr bas biedri
piedalās un balso biedru kopsapulc att lin ti, izmantojot elektroniskos sazi as l dzek us - tiešsaistes sazi as
vietn ZOOM.
Ārkārtas Biedru kopsapulcē piedalās 7 (septiņi) Biedrības biedri (ar pārstāvjiem):
1) Biedrība Sporta klubs „HANSU”, reģ.Nr.40008028009, pārstāvis Victoria Mochalina,
2) Biedrība Sporta klubs „FAVORĪTS”, reģ. Nr.40008028329, valdes loceklis Igors Likovs;
3) Biedrība "LATGALES TAEKVONDO CENTRS JITAE", reģ.Nr.40008080574, valdes loceklis Boriss
Ivanovs;
4) Biedrība Liepājas kikboksinga klubs "K Sports", reģ.Nr.40008112494, valdes loceklis Anna Prudņikoviča;
5) Biedrība "HANDO", Reģ.Nr.40008258397, valdes loceklis Olga Kaziora;
6) Biedrība SK "TIM-WOKEU", Reģ.Nr. 40008214265, pilnvarotais pārstāvis Aleksandrs Klimanovs;
7) Sporta klubs "LEADER", reģ.Nr. 40008196063, valdes loceklis Jurijs Petrovs;
Sapulcē arī piedalās:
1) Hermanis Močaļins;
2) Viktoras Mališauskas;
3) Nikolajs Sorokins.
Ārkārtas Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, jo tajā piedalās 7 no 7 balsstiesīgiem biedriem.
Biedri nolēma:
Par sapulces vadītāju ievēlēts Hermanis Močaļins;
Par protokolistu ievēlēts Hermaņis Močaļins;
Par protokola pareizību apliecinatāju ievēlēts Hermaņis Močaļins;
(Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Sapulces vadītājs Hermanis Močaļins piedāvāja apstiprināt Biedru kopsapulces darba kārtību.
Biedri nolēma:
1) Par Biedr bas stat tu groz jumiem
2) Par Valdes locek u iev l šanu
3) Par Izpildkomitejas un revizijas komisijas locek u iev l šanu
4) Par Biedr bas nolikumu apstiprin šanu
5) Citi jaut jumi
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(Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav).
---------------------1. Par LTKF statūtu grozījumiem
LTKF valdes priekšsēdētājs Hermanis Močaļins piedāvāja apstiprināt izmaiņas LTKF statūtos un LTKF
statūtus jaunajā redakcijā.
Biedri vienbalsīgi nolēma:
- Apstiprināt izmaiņas LTKF statūtos un LTKF statūtus jaunajā redakcijā.
Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav.
2. Par Valdes locek u iev l šanu
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar apstiprinātiem Statūtu noteikumiem Biedrības valde sastāv no trīs valdes
locekļiem, sapulces vadītājs piedāvāja ievelēt Biedrības valdi jaunajā sastāvā.
Biedri vienbalsīgi nolēma:
1) Atsaukt no Biedrības valdes locekļu amatiem: Roščinu Oļegu, Ivanovu Jāni, Kazioru Olgu,
Mališauskas Viktoras, Močaļinu Hermani.
2) Par Biedrības valdes locekļiem iecelt:
- Močaļins Hermanis, p.k.010164-10704 (valdes priekšsēdētājs (prezidents));
- Mališauskas Viktoras, p.k. 010780-10722 (valdes loceklis (ģenerālsekretārs));
- Roščins Oļegs, p.k. 20573-10500 (valdes loceklis (vice-prezidents)).
Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav.
3. Par Izpildkomitejas un revīzijas komisijas locek u iev l šanu
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar apstiprinātiem Statūtu noteikumiem tiek izveidota jaunā institūcija Izpildkomiteja, sapulces vadītājs piedāvāja ievelēt Izpildkomitejas locekļus.
Biedri vienbalsīgi nolēma:
Par Izpildkomitejas locekļiem ievelēt:
- Kaziora Olga,p.k. 090677-12776;
- Ivanovs Jānis, p.k.130670-12210;
- Prudņikoviča Anna, p.k.190471-10822;
- Ivanovs Boriss, p.k. 251274-10260.
Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav.
Sapulces vadītājs piedāvāja ievelēt Biedrības revīzijas komisijas locekļus.
Biedri vienbalsīgi nolēma:
Par revīzijas komisijas locekļiem ievelēt:
- Genadijs Čekomasovs;
- Nikolajs Sorokins;
Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav.
4) Par Biedr bas nolikumu apstiprin šanu.
Sapulces vadītājs piedāvāja apstiprināt grozījumos Biedrības Nolikumā «Taekvondo WT (World Taekwondo)
at st cijas lime iem».
Biedri vienbalsīgi nolēma:
- apstiprināt grozījumos Biedrības Nolikumā «Taekvondo WT (World Taekwondo) at st cijas
lime iem» un šo nolikumu jaunajā redakcijā

ā
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Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav.
5) Citi jautājumi
Sapulces vadītājs piedāvāja samazināt jaunu Biedrības naudas apmēru, ņemot vērā Latvijā ieviestos
ierobežojumus sakarā ar Covid 19 izplatību un taekvondo nodarbības pārtraukšanu.
Sapulces vadītājs piedāvāja ievelēt Biedrības revīzijas komisijas locekļus;
Biedri vienbalsīgi nolēma:
1) Apstiprināt Biedrības naudas apmēru par 2020.gadu 12,00 eiro apmērā (1,00 eiro par vienu
mēnesi);
2) Apstiprināt Biedrības naudas apmēru par laika periodu no 01.01.2021. līdz 31.05.2021 6 eiro
apmērā (1,00 eiro par vienu mēnesi);
3) Apstiprināt Biedrības naudas apmēru par laika periodu no 01.06.2021. līdz 31.12.2021 12 eiro
apmērā (2,00 eiro par vienu mēnesi);
Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav.
Plkst. 11:25 sapulces vadītājs pasludina kopsapulci par slēgtu.

Sapulces vadītājs:

Hermaņis Močaļins

Protokolists:

Hermaņis Močaļins

Sapulces vadītāja un protokolista parakstus un protokola pareizību apliecina:

Signature not validated
LTKF Valdes priekšsēdētājs:

Hermaņis Močaļins
Digitally signed by HERMANIS MOČAĻINS
Date: 2021.02.16 14:21:08 EET

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA
ZĪMOGU
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