
LTETUVos SlcnnnATV FEDERACTJos
Juridinio asmens kodas 291698620

Buveinds registracijos adresas - Zemaites g. 6, Vilnius

EILINId VISUOTINIO NARIU SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2021-09-18, Vilnius

Susirinkimo vieta - viesbudio ,,Karolina Park hotel" konferencijq sale, Sausiol3-osios g. 2, Vilnius.
Susirinkimo pradlia- 11 val. 00 min.

Lietuvos Sachmatq federacijoje yra 50 nariq.
Dalyvauti susirinkime uZsiregistravo 28 nariai
Kvorumas yra.

1. SVARSTYTA:
Eilinio visuotinio federacijos nariq susirinkimo pirmininko, selcretoriaus ir balsq skaiiiavimo
komisijos rinkimai.

Visuotinio nariq susirinkimo pirmininku sifllomas - Gytis Kaminskas, sekretoriumi - Arvydas
Baltrtnas.
Ui pirmininko kandidattir4 - uil, 28 vienbalsiai.
Susirinkimo pirmininku i5rinktas - Gytis Kaminskas.
UZ sekretoriaus kandidatfr r4 - fi, 28 vienbalsiai.
Susirinkimo sekretoriumi i5rinktas - Anydas Baltrflnas.

S i[loma balsq skaidiavimo komisij o s pirmininku rinkti Zigmq Bitin4.
Ui! balsq skaiiiavimo komisijos pirmininko kandidatir1 uil, 28 vienbalsiai.
Balsq skaiiiavimo komisijos pirmininku iSrinktas Zigmas Bitinas.

Silloma rinkti dar du balsavimo komisijos narius: KgstutiNorkeliunq ir Sar[n4 Sulski.
Ur,-28 vienbalsiai
Balsg skaiiiavimo komisijos nariais i5rinkti Kgstutis Norkeliunas ir Sartrnas Sulskis.

2. SVARSTYTA: 2020 m- rrrrouo, iachmatrgfederacijos Tnetinis veiklos ataskaitos tvirtinimas.

Lietuvos Sachmatq federacijos visuotinio nariq susirinkimo dalyviai asmeni5kdi supaZindinti su
Lietuvos Sachmatq federacijos (toliau dar vadinama -,,federacrja") metines veiklos ataskaitomis
uZ 2020 metus pateikiant kiekvienam nariui Siq dokumentq kopijas.
Pirmininkaujantis ir federacijos prezidentas Gytis Kaminskas pristate visuotinio susirinkimo
nariams federacij os 2020 metq federacij os veiklos ataskait4.
Balsuojam a uil, 2020 m. metinds veiklos ataskaitos patvirtinim 4. Ail - 27 , prieY - 0, susilaik6 - I ,
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PimininkattantiS ir federaclos preZidentas Gytis Kallninskas p五 state宙suOiniO susirinlcimo

鶏 鮪種児:Ψ鳳彙Ⅷ ll留器L棚量常二d」m午
U滋 ‐25,prieS‐ 0,susila油
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Re宙zttOS kOmisiioS pirminil■ lcas Gintas Zybartas p五 state 2020 m.re宙 zttoS kOmislos ataskaitl.

Po pristatymo Gintas Zybartas atsake i dalyviЧ klausimus.
Balsuoiama u透 2020 mo re宙zlos kOmislos ataSkaitos patvirtiniml.U透 …27,prie6‐ 0,susilalkё
‐ 1.

PRⅡMTISPRENDIMAI:
Patvirtinti 2020 m.Lietuvos SachmatЧ federaclos metinOs veiklos ataskaitl.
Patvirtinti 2020 mo Lietuvos SachmatЧ  federac10s metin9 finanSinO atskaitomyb9。
Pa"irtinti 2020 mo Lietuvos gachmati federaclo,revizlos komiS10S ataskaitl。
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Re宙zttOS kOmisttoS Sudais:

Gintautas Songaila‐ pirlllininkas

Saulius Pilkis

K9stutiS Nokeliinas

Balsu● ama u差 2020m.revizloS kOmislos sudOties patvirtiniml.U透 …24,pries‐ 1,suSilaikё …

3.

PRIIMTAS SPRENDIMAS:
Patvirtinti d宙ems metams natta reviZ10S kOmislos sudOti・

6.SVARSTYTA: Etikos ir ginこЧ komislos nariЧ  ataskaita ir rinkimai sekantiems d宙 em
lllletaコ ns.

Nei vienas Etikos komisiios nariЧ  del ivairi■ priettasё iu neatvyko i viSuOtini suSirinkima ir

nepateikё  konlisIJos ataskaitoζ

PRIIMTAS SPRENDIMAS:                  `
Netvirtinti ataskaitos,bet prateSti d宙 ems metams etikos ir ginこЧ komislos,eSaml sudOti:
Salomtta ZakSaitO,Vytautas Vaznonis,Asta ldzelienO.

Balsuttama u透 2020m.Etikos ir ginこ Ч komislos Sudι ties patvirtinillal.U透 -22,prieS‐ 5,

susilaikO‐ 1。
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7. SVARSTYTA: D6I Lietuvos Sachmatg federacijos narystBs.
Ddl Lietuvos Jachmatqfederacijos naritl paialinimo ir narystes sustabdymo.

Sifrloma del Lietuvos Sachmatq federacijos nario pareigrl nevykdymo (nario mokesdio lsiskolinimas
ne maiiau kaip uZ trejus metus ir nedalyvavimas federacijos nariq susirinkimuose) paSalinti iS
Lietuvos Sachmatq federacijos Siuo(narius:

1. Radvili5kio Sachmatq klub4
2. VSl Vitniaus Fortas
3. Antan4 Zapolski
4. Josif4 Bur5tein4

Susirinkimas teikia balsavimui ddl visq 4 nariq palalinimo nuo 2022.01.01 (iei iki to laiko
nesusimok6s)
Balsuojama:UL, - 19, prie5 - 1, susilaikd - 7.
PRIIMTAS SPRENDIMAS:
Pa5alinti i5 Lietuvos Sachmatq federacijos Siuos narius nuo 2022.01.01:

1. Radvili5kio Sachmatq klub4
2. V5; Vitniaus Fortas
3. Antan4 Zapolski
4. Josif4 Bur5tein4;

8. SVARSTYTA: Kiti klausimai
Laima Domarkait6 - praSymas pa5alinti LSF nariq s4ra54 i5 chessfed.lt del duomenq apsaugos.
Vaidas Sakalauskas - kam darom komisij4jei ji nepriima sprendimq.
Andrius Paulauskas - nei viena komisija neturi reglamentq

Susirinkimo pabaiga- 13 val. 15 min.

2021¨ 09-18 cilinio visuOtinio na susirinkimo:
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