JEGYZŐKÖNYV
Készült a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MszUOSz) elnökségi ülésén, a gyulai
Várfürdő úszó medencéje melletti vendéglőben 2011.08.13-án 15:45 és 18:00 között.
A megbeszélésen részt vettek:
Csaba László a szövetség elnöke
Dr. Nagy Norbert
Pólyáné Téli Éva
Dr. Csikány József
Gergely Ildikó
Kancsó János
Miklós Attila
A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila, ellenjegyezte Kancsó János. Ez a gépelt jegyzőkönyv
tartalmilag megegyezik a helyszínen kézzel vezetett jegyzőkönyvvel.
Az elnökségi gyűlés a következő határozatokat hozta.
1. A Miskolc Szenior, jelezte csatlakozási szándékát az MszUOSz-hez ezért felszólító levelet
kapnak, hogy a jogállásukat rendezzék a csatlakozáshoz. Hi: 2011.09.15
2. Lator Úszó és Vízisport Egyesület felszólítást kap levélben, hogy a 2011-es regisztrációs
díjat rendezzék. HI.: 2011.09.15
3. A Tempero tagsága megszűnt, az egyesület tagjai átléptek a Sprint Fortuna egyesületbe.
4. A Triatúra Szabadidő Egyesület megszűnt ezért az MSzUOSz tagok közül törlésre kerül.
5. Tagsági viszonya megszűnik a következő szenior egyesületeknek: Lehetőség SE Eger (07-es
kód), Senior Alba Sport Egyesület (09-es kód), Magyar Marathon (18-as kód), OSC (21-es
kód), Szegedi Senior (26-os kód)
Az elnökség az 1-5 elnökségi határozatokat egyhangú szavazással elfogadta.
További elnökségi határozatok:
6. 2012.01.01-től egyéni regisztráció nincs. Regisztrálni csak egyesület tagjaként lehet.
7. Egyéni versenyző 2012-től emelt nevezési díjért indulhat. A versenyrendező az emelt
nevezési díj szedésétől eltérhet.
8. A regisztrációs díj befizetése két időszakban lehetséges. Minden év december 1-31 között a
következő évre, vagy május 1-31 között az adott évre.
9. Az egyesületi tagdíj befizetése minden év január 10-ig történik.
10. Új belépő egyesületek esetén a tagsági díj befizetése a felvétel után legkésőbb 30 naptári
nappal meg kell, hogy történjen.
11. Az FRC Bokros egyesület tagsági kérelmét elutasítjuk.
Az elnökség a 6-11-es határozatokat egyhangú szavazással elfogadta.
A 2012-es év rövid és hosszú medencés országos bajnokságainak lebonyolítására felhívást teszünk
közzé az MszUOSz honlapján (www.mszuosz.hu). A felhívást, amely tartalmazza a bajnokságokkal
kapcsolatos elvárásokat (időpont és kötelezően megrendezésre kerülő számok) Pólyáné Téli Éva
fogja összeállítani.
A következő elnökségi gyűlés 2011.10.01-én Hajdúszoboszlón lesz. Itt határozunk a 2012-es évi
versenynaptárról.
Kelt Gyula, 2011.08.13.
Vezette: Miklós Attila sk.
Ellenjegyezte: Kancsó János sk.

