Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis
2020 balandžio 2 d., Vilnius
Pirmininkas: Donatas Kazlauskas
Sekretorius: Vilius Aleliūnas
Posėdis vyksta el. ryšio priemonėmis
Dalyvauja:
Donatas Kazlauskas - prezidentas
Rimantas Serva - generalinis sekretorius
Lina Balčiūnaitė - viceprezidentė
Justinas Liubinskas - viceprezidentas
Darius Sadeckas - viceprezidentas

Svarstomi klausimai:
1. 2019 m. LOSF biudžeto vykdymo ataskaita
Pristatytas 2019 m. LOSF biudžeto vykdymo ataskaitos projektas, kuris turi būti
pateiktas LOSF konferencijai. Supažindinta su nepriklausomo auditoriaus LOSF audito
išvada.
Nutarta: Teikti LOSF visuotiniam narių suvažiavimui 2019 m. biudžeto vykdymo
ataskaitą tvirtinimui.
2. 2020 m. LOSF veiklos ir biudžeto planas
Pristatytas 2020 m. LOSF veiklos ir biudžeto planas. Diskutuoti potencialūs LOSF
pajamų šaltiniai, siūloma labiau įsivertinti galimas rizikas (nesurasti rėmėjai). LOSF
vykdantysis direktorius pristatė, jog 2019 metais įkurta darbo grupė vis dar neparengė
AM finansavimo tvarkos, todėl pasiskirstymas tarp AM disciplinų nėra galutinis.

Nutarta:
1. Teikti LOSF narių visuotiniam suvažiavimui 2020 m. biudžeto vykdymo planą
su korekcijomis dėl AM pasiskirstymo.
2. Parengti projektą dėl dalyvių mokesčio, kuris būtų įvestas nuo 2021 m. sezono.
Jį pristatyti LOSF konferencijos metu.
3. Parengti išlaidų ir pajamų planus, kas ketvirtį dėl geresnio kontroliavimo ir
rizikų valdymo.
4. Ieškoti galimybės LOSF administracijoje įdarbinti 2 žmogų.
3. 2020 m. LOSF visuotinio narių susirinkimo datos perkėlimas ir
darbotvarkės tvirtinimas
Diskutuota dėl galimos naujos datos. Šiuo metu nėra žinoma, kada baigsis karantinas.
LOSF įstatuose galimybė vykdyti LOSF visuotinio narių susirinkimo nuotoliniu būdu
nenumatyta, nors prievolė visuotiniame susirinkime patvirtintą balansą pateikti Registrų
centrui iki gegužės mėnesio nėra panaikinta.
Nutarta:
LOSF narių visuotinio susirinkimo data perkelta į balandžio 25 d.
Patvirtinta darbotvarkė, kuri su perkelta data ir kitais dokumentais bus išsiųsta
LOSF nariams.

4. 2020 m. LOSF varžybų kalendorius
Renginių Lietuvoje dėl COVID-19 šiuo metu organizuoti negalima. Tikėtina, kad ši
padėtis bus pratęsta ilgesniam laikui. Tarptautinė orientavimosi sporto federacija
atšaukė arba perkėlė visus tarptautinius renginius, kurie turėjo vykti vasarą.
Kadangi nėra žinoma, kada bus galima pradėti organizuoti renginius, nuspręsta - jeigu
renginių nebus galima vykdyti iki birželio 15 d. Tuomet:
1. Lietuvos OS čempionatas labai ilgoje trasoje vyks 2020 m. spalio 2 d.
2. Lietuvos OS čempionatas sprinto ir sprinto estafečių trasose vyks 2020
m. spalio 9-10 dienomis.
3. Lietuvos orientavimosi sporto federacija pasilieka teisę keisti LOSF
varžybų kalendorių atsižvelgdama į IOF kalendoriaus pakeitimus (kol kas
nėra nustatyta
Pasaulio orientavimosi sporto čempionato data).

4. Baltijos čempionato data bus patvirtinta po Lietuvos, Latvijos ir Estijos
federacijų įgaliotųjų asmenų bendro pasitarimo.

Posėdžio pradžia: 2020 balandžio 2 d. 20:00
Posėdžio pabaiga: 2020 m. balandžio 2 d. 22:00
Sekretorius: Vilius Aleliūnas

