Magyar Gószövetség
Elnökségi ülés
2011. május 14.
Helyszin: Budapest, XI. Csiki-Hegyek u. 13-15.
Jelen vannak: Csóti István elnök
Záhonyi Zsolt alelnök
Gerbner Tamás gazdasági alelnök
Köllner Ödön elnökségi tag
Zéman Adrienn elnökségi tag
Jegyzőkönyv vezető: Csóti István
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pályázat a 2013. évi Ifjúsági- és Gyermek Gó EB megrendezésére
Minősítési bizottság felállítása
Az egyesületi támogatások 2011/12-es rendszerének áttekintése
Az utánpótlás keretből kiosztott támogatások feltételei
Az MGSZ reklámszabályzatának áttekintése
Doppingszabályzattal kapcsolatos feladatok
Egyéb

1. Az elnökség egyhangúlag döntött, hogy megpályázza a 2013. évi Ifjúsági és Gyermek Gó EB-t.
A döntés értelmében szándéknyilatkozatot küld a sportért felelős államtitkárságnak valamint
az EGF-nek.
Feladatok:
- EGF-nek jelezni a rendezési szándékot. Csizmadia György
- Államtitkárság szándéknyilatkozat. Zéman Adrienn
- Költségvetési terv elkészítése. Gerbner Tamás
- Magyar Turizmus Rt.-vel kapcsolatfelvétel és pályázat. Csóti István
2. Az elnökség javaslat alapján megtárgyalta a minősítési bizottság felállítását.
A minősítési bizottság feladata, hogy a jelenlegi minősítési rendszert felülvizsgálja, tegyen
javaslatot a problémák kiküszöbölésére és a hazai minősítési rendszer valamint az EGF
minősítési rendszer harmonizálására.
A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.
A minősítési bizottság tagjainak Kőszegi Sándort, Korossy K. Pétert valamint Csizmadia
Györgyöt kérte fel.
3. Gerbner Tamás javaslatot tett az egyesületek támogatási rendszerének finomítására.
Ezek a javaslatok az alábbiak:
- Az egyesület működése törvényes legyen
- Versenyek, táborok, szakkörök szervezése nyilvános legyen, írjon róla beszámolót
- A tábor oktatója legalább 3 danos legyen
- Tábor időtartama min. 5 nap, legalább 10 fő részvételével
- Tábor végén legyen verseny, vagy vetélkedő
- Bemutatókról és támogatások felhasználásáról beszámolót kell írni
- A tábor legyen meghirdetve legalább 15 nappal előbb

Az elnökség 1 szavazat mellett 4 ellenszavazattal azt a kitételt, hogy tábor oktatója legalább 3
danos legyen elutasította, a többi pontot egyhangúlag elfogadta.
4.

Gerbner Tamás javasolta, hogy az ifjúsági támogatás odaítélésének feltétele egyezzen meg
az egyesületek támogatásának feltételeivel. Elnökség egyhangúlag elfogadta.
5. Csóti István javasolta, hogy a Magyar Gószövetség vagyon értékű jogainak értékesítésével
kapcsolatban alkosson meg egy reklámszabályzatot. A Reklámszabályzat tervezetét
megküldte az elnökségi tagoknak véleményezésre.
Az elnökség megállapodott, hogy a szabályzattal kapcsolatos véleményeket 2011. május 31-ig
megküldik a javaslat beterjesztőjének és az elnökségi tagoknak.
6. Doppingszabályzattal kapcsolatos kérdésekről a következő doppinggal kapcsolatos
tájékoztató után határoz az elnökség.
7. Egyéb kérdések
- Táborok támogatása: MGE, Balatonszepezd, Oktatóképző tábor
- NCA támogatást működési költségre, megbízási díjakra és eszközbeszerzésre fordítja a
szövetség, amelyekkel közvetve az utánpótlásra fordított összeget egészíti ki.
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