Jegyzőkönyv

MSZÚOSZ Elnökségi Ülés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz)
elnökségi ülésén készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2014.12.06.
19:00, helyszíne 2045 Törökbálint, Óvoda utca 5, Bálint Márton iskola étterme. A
jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila ellenjegyezte dr. Nagy Norbert.
Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak az elnökség részéről Csaba László, dr.
Nagy Norbert, Pólyáné Téli Éva, dr. Csikány József, Miklós Attila.
Ezt az elnökségi ülést Törökbálintra a hódmezővásárhelyi elnökségin hívtuk össze az
azóta folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ
elnökségéből 5 (öt) fő van jelen, tehát az elnökségi ülés határozatképes.
Az elnökségi ülés napirendje:
1. A kazanyi VB-vel kapcsolatos javaslatok megbeszélése.
2. A hódmezővásárhelyi elnökségin felmerült szövetségi „domain” bérlése,
egyesületi „sub domain” létrehozása illetve honlapok elkészítése a szövetség
részéről
3. A 2015-évi összetett csapatverseny meghirdetése a magyarországi szenior
egyesületek számára
4. Egyebek
Csaba László: Az egyebek naprendi pontban javaslom a „Csobogó 17” egyesület
felvételét a szövetségben.
Dr. Nagy Norbert: A hivatalos papírok rendben vannak az egyesületet felvehetjük,
Csaba László: Javaslom az egyesület felvételét 2015.01.01-vel. Szavazzunk a „Csobogó
17” megállapítom, hogy a szavazás egyhangúlag igen volt.
EH: 14/2014 a „Csobogó 17” egyesületet felvettük az MSZÚOSZ-be.
Csaba László: Mit tudunk a potenciális indulókról a kazanyi VB-re?
Téli Éva: Facebookon többen jelezték, hogy mennének. 2015.02.10-ig jelentkezzen , aki
szeretne velünk együtt utazni. Lehet, hogy a MUSZ-al lehetne rendezni a szállásfoglalást.
Már vannak hírek foglalásról. A nevezni a vízum miatt az útlevélben szereplő névre lehet.
Javasolnám, hogy 28-32 EURÓ-ért már jó szállást lehet találni. Aki nem jelentkezik
kénytelen egyedül megoldani az utazást és a szállást.
Miklós Attila: A javaslatot a hódmezővásárhelyi elnökségen tettük a domain név
foglalásra.
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Csaba László: Javasoljuk a „szenioruszas.hu” domain lefoglalását és 2015.01.01-től
honlapok létrehozását.
EH: 15/2014 a szövetség 2015 évre lefoglalja a „szenioruszas.hu” domaint és létrehozzuk
az egyesületek által kért honlapot.
Csaba László: A szenior csapatok összetett csapatversenyére tett javaslatot támogatjuk,
mert az egyesületek részvételét motiválja.
EH 16/2014 Az elnökség javasolja az összetett csapatverseny megszervezését 2015-ös
évre.
Törökbálint, 2014.12.06.
Ellenjegyezte: Dr. Nagy Norbert
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