Kivonat
a Magyar Erőemelő Szövetség
elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből

Az elnökségi ülés helyszíne: XIV., Budapesti, Istvánmezei út 1-3.
Időpontja: 2014. január 26., de. 10 óra
Az elnökség határozatképes volt, és az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1. A szeptemberi Ifi-Junior Világbajnokság előkészületei
2. A Szövetség gazdálkodása, szponzorok, 2014. évi költségtervezet
3. Versenyengedély díja, nevezési díjak
4. Szövetségi kapitány (erőemelés)
5. 2014. évi versenyek – versenynaptár tervezet
6. Egyebek.
1. napirendi pont: A szeptemberi Ifi-Junior Világbajnokság előkészületei
Az elnök felvázolta az eddig történt lépéseket, majd az elnökség

sorra tárgyalta a

megoldandó feladatokat. Az elnökség tagjai sok jó ötlettel egészítették ki az elnök
beszámolóját.
Megállapodás született, hogy február hónapban aprólékos terv készül, a megtárgyalt feladatok
részletes, személyre szóló kijelölésével, melyet a Szövetség a február 26-án történő egyeztető
tárgyalást követően véglegesít.
2. napirendi pont: A Szövetség gazdálkodása, szponzorok, 2014. évi költségtervezet
Az elnök ismertette - az elnökség számára készített írásos anyag szerint – a 2014. évi költség
tervezetet, melyet az elnökség egyhangú szavazással elfogadott.
Elmondta, hogy a 2014. évi támogatás még nem érkezett meg, a Szövetség továbbra sincs
könnyű helyzetben, az év nagy feladata megfelelő szponzor(ok) keresése.
Számszerű példán ismertette, hogy egy-egy hazai verseny esetében a Szövetségnek alig marad
a nevezési díjakból a jelenlegi klubtámogatási rendszer mellett és a jelenlegi nevezési díjakat
figyelembe véve, így számottevő bevételi forrást a nevezési díjak nem jelentenek.
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3. napirendi pont: Versenyengedély díja, nevezési díjak
Az előző napirendi pontban vázoltak miatt a díjak változtatása lenne szükséges. Az éves
tagsági díj változtatását nem javasolja az elnök. A versenyengedélyekre és nevezési díjakra
vonatkozóan az elnökség javaslatait kérte.
Az elnökség tagjai egyenként elmondták javaslataikat, majd - összegezve és megtárgyalva
azokat – egyhangú szavazást követően az alábbi határozat született:
2014-ben a

fekvenyomó versenyek nevezési díja: 20 főig 3.000.- Ft , az erőemelő

versenyek nevezési díja 3.500.- Ft.
A 20 fő fölötti nevezési díj egységesen 2.500.- Ft (a 21. főtől kezdődően értelmezve).
A versenyengedélyek díja 2.000.- Ft lesz.
4. napirendi pont: Erőemelő szövetségi kapitányi tisztség
Az elnökség egyhangú szavazást követően Fekete Miklóst megbízta a szövetségi kapitányi
teendők ellátásával, 2014. december 31.-ig.

5. napirendi pont: Egyebek
Az egyebek napirendi pontot tárgyalva szavazásra már nem került sor. Szó esett többek között
a paralimpikonok részvételéről a MERSZ égisze alatt, a kezdeményezések és új ötletek
(edzőtábor) felkarolásáról, és – nem elsősorban anyagi jellegű – támogatásáról, a verseny
rendezés (Duna Kupa) – szintén nem elsősorban anyagi jellegű – segítéséről.

