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A jegyzőkönyv vezetést Csóti István vállalta.
Napirendi pontok:
I. Tájékoztató az eszközbeszerzési pályázat eredményéről
II. A Magyar Gó Szövetség 2008-as évi feladatainak meghatározása, feladatok leosztása
III. A Magyar Gó Szövetség működése az elnök távollétében
I.

Tájékoztató az eszközbeszerzési pályázatról

Fornai Viktor tájékoztatta az elnökséget, hogy a NSSZ által kiírt eszközbeszerzési
pályázaton – amin a szövetség Gó készletek beszerzése céljából pályázott – 500.000 Ft-ot
nyer a szövetség. Ez az összeg hozzávetőlegesen 40-50 db tábla illetve kőkészlet
beszerzésére elegendő.
Az elnökség egyhangúan döntött arról,hogy a beszerzett készletek felhasználásával, a
jelenleg meglévő készletekből az egyesületeknek biztosít felszerelést a klubok
működéséhez igény szerint 2-5 készlet/egyesület.
Csóti István javasolta, hogy olyan olcsóbb, hordozható készletek is kerüljenek
beszerzésre, amelyeket elsősorban az iskolákban szerveződő szakkörökön lehet használni.
Az elnökség a javaslattal egyetértve úgy döntött, hogy az eredetileg tervezett készleteken
felül, a szövetség saját forrásából finanszírozva szerez be kb. 40-50 vászon vagy műanyag
táblát (9x9, 13x13 és 19x19 méretűt) és ugyanennyi kőkészletet.
A készletek rendelését és pontos árajánlat kérését Mérő Csaba vállalta.
II.

A Magyar Gó Szövetség feladatainak meghatározása, feladatok leosztása

Az elnökségi ülésre Csóti István készített egy munkaanyagot a Magyar Gó Szövetség
2008-as feladatairól, amit az elnökségi tagok előző napon elektronikus formában
megkaptak.

A munkaanyag 6 fő feladatpontot tartalmaz, amelyeket a szövetség a 2008-as évben
szeretne végrehajtani.
A pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az egyesületek helyzetének stabilizálása, aktivitásának erősítése
A versenyszervezés színvonalának javítása
Utánpótlás szervezés és nevelés erősítése
Gó marketing megtervezése és elindítása
A szövetség anyagi feltételeinek javítása további bevételi források keresésével
A szervezési feladatok szétválasztása a szakmai feladatoktól

Az elnökség az ülésen a fő feladatpontokban az alábbiakról döntött:
1. Az egyesületek helyzetének stabilizálása, aktivitásának erősítése
-

A szövetség segítséget nyújt az egyesületeknek a könyvelési és adminisztrációs
feladatok terén. Ennek módjáról és feltételeiről Gerbner Tamás tájékoztató
anyagot készít az egyesületek részére 2008. január 31-ig.
- A szövetség kidolgoz egy támogató-motiváló rendszert, amelyen keresztül
segíti az egyesületeket a gó játék népszerűsítésében, szakkörök, klubok
működtetésében, versenyek szervezésében.
A támogató-motiváló rendszer feltételeiről, a szövetség által nyújtott
segítségekről részletes tájékoztató anyagot készít az egyesületek részére Csóti
István 2008. január 31-ig.
- Néhány új egyesület alakításának előkészítését, az alapító tagokkal való
Kapcsolat felvételt Csóti István és Albrecht István végzi 2008. július 31-ig.
- Az egyesületek műhelytámogatására az elnökség 200.000 Ft-ot különít el a
Költségvetéséből, amelyet az év folyamán esetlegesen terven felül szerzett
bevételekből további összegekkel egészít ki.
2. A versenyszervezés színvonalának javítása
A versenyszervezés és lebonyolítására vonatkozóan Albrecht István készített egy
feladatlistát, amelyet előzetesen megküldött az elnökség tagjainak. Az idő közben
hozzáfűzött kiegészítésekkel együtt az elnökség elfogadta a versenyszervezési
feladatlistát. A versenyszervezés segítéséhez létrehozott versenyszervező csapat,
valamint a szervezések koordinálásával az elnökség Albrecht Istvánt bízta meg.
Albrecht István felkészítő oktatást tart a versenyszervező csapatnak 2008. január 31ig.
3. Utánpótlás szervezés és nevelés erősítése
A gó játék népszerűsítését az elnökség elsősorban az iskolai szakkörökön illetve gó
klubokon keresztül látja megoldhatónak. Az utánpótlás szervezés feladatának
irányításával az elnökség Csernátony Ritát bízta meg, aki készített egy tervezetet az
iskolai szakkörök elindításának lehetőségről. Ezt a tervezetet az elnökség elfogadta
azzal a kiegészítéssel, hogy azt támogató-motiváló rendszerbe építve, az egyesületeket
bevonja a szakkörök szervezésébe.

Az utánpótlás szervezési program elindításáért Csernátony Rita felelős, a tervezetben
szereplő részfeladatok határideje 2008. március 31.
A szövetség a 2007-2008-as tanévben elindítja a Magyar Gyermek Gó Nagydíj
sorozatot általános iskolások részére. A szövetség a versenysorozat lebonyolítására
200.000 Ft-ot biztosít a költségvetésből.
4. A Gó marketing megtervezése és elindítása
A Gó népszerűsítéséhez elengedhetetlen, hogy a játékot szélesebb körben ismerté tegyük.
Csóti István vállalta, hogy egy marketing tervet készít 2008. március 31-ig, amely
tartalmazza, hogy hol és milyen formában próbálja a szövetség népszerűsíteni a játékok,
illetve milyen feltétek kellenek ehhez.
5. A szövetség anyagi feltételeinek javítása, további bevételi források keresése
Az elnökség határozott, hogy továbbra is keresni kell olyan pályázati lehetőségeket,
amelyekkel növelni lehet a szövetség bevételeit. Figyelni kell a civil szervezetek részére
kiírt EU-s pályázatokat. A pályázatok keresésével, figyelésével az elnökség Fornai Viktort
bízta meg.
6. A szervezési feladatok szétválasztása a szakmai feladatokról
Az elnökség határozott, hogy 2008. szeptember 30-ig javaslatot készít a szövetség
szakmai munkájának koordinálására, illetve szakmai vezető és/vagy szövetségi kapitány
kinevezésére vonatkozóan.
Az elnökség egyhangúan döntött, hogy a munkaanyagban szereplő feladatokat tekinti a
2008-as évben megvalósítani kívánt céloknak.
III. Az elnökség működése az elnök távollétében
Mérő Csaba elnök megerősítette, hogy 2008 augusztusáig külföldön fog tartózkodni. Az
elnökség döntött, hogy az elnök távollétében az aláírási jogokat Fornai Viktor gyakorolja, az
elnökség pedig a döntések előtt e-mailben konzultál az elnökkel.
További napirendi kérdések nem voltak, így az elnök az ülést lezárta.
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