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Valdes sēdes protokols
Rīgā
Nr. V-01/19
2019. gada 14. janvārī
Dalībnieki:
Visvaldis Trokša (VT)
Arturs Ļevikins (AL)
Edmunds Jansons (EJ)
Pieaicinātie:
Nav
Apspriežamie jautājumi:
 Dalībnieku apstiprināšana WJC Francijā un EYC Austrijā, administratīvie
jautājumi (finansējums, naudas kustība, treneris, etc.);
 2018. gada finansiālo rādītāju apstiprināšana (izlemjam arī kā
organizējam gada pārskatu)
 LBF finansējums modeļa maiņa. VT priekšlikuma izskatīšana;
 2019. gada budžeta apspriešana
 2019. gada sacensību kalendārs.
 Treneru tālākizglītība. Paskaidrojumi no Karīnas un Sanitas (jābūt
vēlākais līdz 15.01.);
 AL ziņojums par sarunu ar LABA attiecībā uz sporta klašu piešķiršanu
(skat iepr. Protokolu);
 LJMS un LMS Nolikuma apspriešana (boulinga zālēm nosūtāmais
dokuments);
 No iepriekšējās valdes sēdes – jāizlemj kā tieši lūdzam klubus izteikt
savu viedokli par boulinga attīstību (aptauja, diskusija???)
 Pilnās sapulces organizēšana
 Dokumenti LSFP finansējuma pieprasījumam
 Citi jautājumi

Lēmumi:
- LBF apstiprināja dalībnieku uz WJC 2019 Francijā – Artjoms Hudjakovs un
Šarlote Stariņa, kā arī treneris Karina Maslova. Visas izmaksas spēlētājiem
un treneriem jāsedz pašiem.
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LBF apstiprināja dalībniekus uz EYC2019 Austrijā – Artrjoms Hudjakovs,
Arvīds Ermans un Rihards Kovaļevskis, kā arī treneri Aivars Zizlāns un
Arturs Ļevikins. Visas izmaksas spēlētājiem un treneriem jāsedz pašiem.
Valde iepazinās ar 2018. gada finanšu pārskatu, komentāru nav. Nolemts
uzticēt esošajai grāmatvedei sagatavot gada pārskatu iesniegšanai VID.
Atbildīgais EJ.
Valde diskutēja par LBF finansējuma modeļa maiņu. Galvenais iemesls, ka
ar klubu ikgadējām iemaksām un licenču maksu nevar nosegt minimālos
LBF izdevumus, kas ir apmēram 2700 EUR gadā (neskaitot atbalstu
sportistu dalībai sacensībās. Lai nodrošinātu šo finansēju, ierosinām gada
maksu katram klubam noteikt 100 EUR apmērā un gada maksu no katra
pieaugušā spēlētāja 20 EUR apmērā un no jauniešiem līdz 18. g vecumam
15 EUR apmērā. Šajā modelī tiek atceltas sezonas licences maksas. Šis
jautājums jālemj LBF pilnajai sapulcei.
Valde diskutēja par 2019. g sacensību kalendāru. Ir objektīvas problēmas ar
organizatoru pieteikšanos. Faktiski sacensības var organizēt tikai 2 sporta
zālēs. Pepsi centrā nav klubu, kam būtu kapacitāte noorganizēt LBT tūri.
Nolēmām, ka AL sazināsies ar Pepsi centru un precizēs par iespēju uzņemt
nākamo LBT posmu (3), kas paredzēts no 4.-10. februārim.
Valde diskutēja par LMS un LJMS norises vietām. Vispirms jātiek skaidrībā
ar LJMS norises laiku. Attiecībā uz LMS nolemts boulinga zālēm izsūtīt
uzaicinājumu uzņemties LMS organizāciju. AL līdz 17.01. izsūtīs Bowlero un
Pepsi centram uzaicinājumu.
Ir saņemti mutiski paskaidrojumi no Karīnas un Sanitas par apņemšanos
pabeigt treneru kursus 2019. gada laikā. AL paseko. Vēlams rakstisks
dokuments.
Izskatījām iespēju pieteikties uz 2022. gada starptautisko sacensību
rīkošanu. Nolēmām, ka vajadzīgas rakstiskas garantijas no Pepsi centra par
zāles tehnisko sakārtošanu un formālu atzīšanu no ETBF puses. VT
noorganizē tikšanos ar Pepsi centru un informē par tālāko rīcību.
Pieteikšanās laiks ir līdz 25. martam.
AL apstiprināja, ka visi nepieciešami dokumenti LSFP finansējuma
saņemšanai 2019. gadā ir vai nu jau iesniegti, vai tiek gatavoti un tiks
iesniegti noteiktajos termiņos.
LBF pilno sapulci vajadzētu noorganizēt līdz februāra beigām. Valde
saskaņos termiņus, precizēs par gada pārskatu un dos priekšlikumu klubu
pārstāvjiem. Informācija pa e pastu nosūtāma vismaz 2 nedēļas pirms
plānotās sapulces.
Jautājums par LABA sporta klašu piešķiršanu un jautājums par uzaicinājumu
klubiem izteikt savu redzējumu par boulinga attīstību tika pārlikts uz nākamo
valdes sēdi.

Paraksti:
Visvaldis Trokša
Arturs Ļevikins

Edmunds Jansons

