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Biedrības “Latvijas Šaha Federācija”
vienotais Reģ.Nr.50008022351
Biedru sapulces protokols Nr.1/18
Pērses ielā 2, 5 .stāvā, Rīgā, LV-1442, 30.04.2018. pīkst. 16.00
Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2018. gada 10. aprīlī,
nosūtot ielūgumu elektroniski un informējot telefoniski.
Sapulcē piedalās 17 no 21 Biedrības biedriem (pārstāvjiem), sapulce saskaņā ar
statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Valdes priekšsēdētājs Āris Ozoliņš
Protokoliste: Sekretāre Ieva Ezera
Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.

Reģistrācija
Biedru sapulces atklāšana
LŠF valdes priekšsēdētāja atskaite par padarīto
LŠF valdes locekļu pārvēlēšana (pilnvaru pagarināšana)
Dažādi

Sapulci atklāj LŠF Valdes priekšsēdētājs Ā.Ozoliņš, informējot klātesošos par
biedrības darbību no 2015-1018 gadam. Biedrības darbība šo četru gadu laikā ir bijusi
veiksmīga, piesaistot lielāku finansējumu, kā arī ir izstrādāta jauna mājaslapa, kura
regulāri tiek aktualizēta, tāpat atzīmēti veiksmīgi sportistu sasniegumi starptautiskajās
sacensībās.
Ā.Ozoliņš informē par šī gada pasākumiem/sacensībām: Baltijas Zonālajiem turnīriem,
2018. gada Eiropas Jauniešu čempionātu u.c.
Ā.Ozoliņš rosina esošos valdes locekļus pārvēlēt uz turpmākajiem 4 gadiem.
Tāpat tiek izteikta pateicība esošajiem valdes locekļiem par darbu. īpaši L.Ungurei par
veiksmīgo sadarbību ar Rīgas Šaha skolu un Albertam Cimiņam, kurš 2018. gadā tika
apstiprināts par LŠF Ģenerālsekretāru.
I.Krums informē par Skolu šaha olimpiādi, tās veiksmīgo norisi, kā arī par iniciatīvai šaha ieviešanu skolās kā fakultatīvo priekšmetu.
A.Ozols informē par Z.Lankas grāmatu, kura tiks izdota 2018. gadā.
Sapulcē nolēma:
4. Ievēlēt Biedrības valdi šādā sastāva:
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Albertu Cimiņu p.k.
Arturu Neikšānu p.k.
Līgu Unguri p.k.
Guntaru Antomu p.k.
Ilmāru Krūmu p.k
Normundu Miezi p.k.
Egonu Lavendeli p.k.
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Aris Ozoliņš
paraksta atšifrējums

Sapulces vadītajs
paraksts

Ieva Ezera
paraksta atšifrējums

Protokoliste
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