Biedrības „Latvijas Golfa federācija”
VALDES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 3
Rīgā,

2017.gada 20. aprīlī

Sēdi vada: Aiga Nesaule
Piedalās:
Valdes locekļi: Aiga Nesaule, Arta Bažovska (pāstāv Kārli Lūsi un Kristapu Matisonu), Gundars
Galkins, Kārlis Eniņš (pārstāv Guntaru Dobeli)
Nepiedalās: Vilis Krištopans
Protokolē: Arta Bažovska
Sēdi sāk plkst. 18:00
Sēdi beidz plkst. 18:50
Sapulces darba kārtība:
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LSFP projektu pieteikumi
Sacensību nolikumi
Golfa dienu aktivitātes un reklāma
Komiteju sastāvs
J.Griffith iesniegums
L.Jansones iesniegums

Sapulces darba gaita:

	
  

1. LSFP projektu pieteikumi
A. Nesaule informē, ka ir iespēja piedalīties LSFP izsludinātajos konkursos “Sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšana”, “Skolu jaunatnes sporta
pasākumu organizēšana” un “Tālākizglītības programmu īstenošana” . Projektu
kopējais finansējums visām federācijām atbilstoši EUR 70000, EUR 40000 un
EUR500 - 2500 vienam projektam, kur kopējais finansējuma apjoms nav sniegts.
Iesniegumu termiņš 28. aprīlis.
Nolemj: Nosūtīt golfa klubiem projekta informāciju un sniegt nepieciešamības
gadījumā atbalstu projektu sagatavošanā. (“Par” -7)	
  

	
  

2. Sacensību nolikumi
A. Nesaule informē, ka ir sagatavoti sacensību nolikumi, kurus nepieciešams
izskatīt un sniegt pēdējos komentārus, lai nākamās nedēļas sākumā, kad GolfBox
sistēmā tiks ieviests pieteikšanās sacesībām modulis, tos varētu publicēt.	
  

	
  

Nolemj: Tiesnešu un sacensību komitejai izskatīt nolikumus un nosūtīt MidAmatieru un Senioru čempionāta nolikumu apstiprināšanai V. Krištopanam un G.
Pīlādzim (“Par” -7)	
  

	
  

3. Golfa dienu aktivitātes un reklāma	
  

Valde apspriež golfa popularizēšanas pasākumus, kas realizēti 2017. gada pavasarī. Novērojama pasivitāte no golfa klubiem. Priekšlikums ir netērēt finanšu līdzekļus reklāmā, ņemot vērā budžeta deficītu un sadarbību ar golfa klubiem. Nepieciešams iesaistīt aktivitātēs golfa klubus, kas savā reģionā ar interesi un aizrautību veicinātu golfa atpazīstamību caur skolām, vietējo pašvaldību, medijiem
utml. Atgādināt golfa klubiem par plakātiem un reklāmas lapiņām, ka tos var
saņemt federācijas birojā. Aicinājums atsaukties palīdzēt golfa stendā 23. 04.
Jūrmalas sporta svētku laikā.
Nolemj: G.Galkinam sagatavot preses relīzi, kuru izsūtīt medijiem kā arī visiem
klubiem, lai reģionāli papildus veicinātu golfa dienu aktivitātes. (“Par” -7)
Nolemj: Reklamēt golfa dienu facebook un tml ar minimāliem finanšu līdzekļiem
(“Par” -7)

	
  

4.	
  Ģenerālsekretāres	
  atlūgums	
  
Valde iepazīstas ar iesniegumu un atbilstoši lūgumam virza to uz kopsapulci apstiprināšanai. Priekšlikums sasaukt kopsapulci 8. maijā plkst. 18:00, kā arī izsūtīt
aicinājumu biedriem uzrunāt potenciālos ģenerālsekretāra amata kandidātus, lai
pēc iespējas ātrāk varētu atrast atbilstošu kandidatūru.
Nolemj: Atbilstoši lūgumam virzīt iesniegumu uz kopsapulci apstiprināšanai (“Par”
-6)
Nolemj: Izsūtīt biedriem uzaicinājumu uz kopsapulci 8. maijā plkst. 18:00 (“Par”-7)
5.
Komiteju sastāvs
Norisinās diskusija par komiteju sastāviem, ņemot vērā izmaiņas valdes un biedru
sastāvā. K.Eniņš lūdz atbrīvot viņu no HCP un reitingu komitejas, ņemot vērā
tiešā darba apjoma pieaugumu.
Nolemj: Treneru komitejas sastāvā iekļaut Kevin Flynn, Guntaru Dobeli, Aigu
Nesauli un Ozo GK pārstāvi (Par” -5).
Nolemj: Apzināt potenciālos kandidātus HCP un reitinga komitejai.
6. J.	
  Griffith	
  iesniegums	
  
Valde iepazīstas ar J. Griffith iesniegumu un izvērtē to. Ideja ir pozitīva, taču atbalstīt to nevar, jo nav vienlīdzība nodrošināta. Šāds projekts, atbilstoši finanšu
iespējām, varētu tikt atbalstīts un ļoti nozīmīgs, ja elites grupa tiktu izveidota federācijas paspārnē, saskaņā ar visiem pieejamiem un skaidriem atlases kritērijiem
kā piemēram -Latvijas izlases jauniešu attīstības programma.
Nolemj: Neatbalstīt J.Griffith iesniegumu (Par” -7)
7. L.	
  Jansones	
  iesniegums	
  
Valde iepazīstas ar L.Jansones iesniegumu un norisinās diskusija par atbalstu
augstu sasniegumu sportā un iespējām atbalstīt profesionāles šajā sezonā. Nepieciešams strādāt pie potenciālo sponsoru piesaistes, lai atbalstītu profesionāles.
Nolemj: Izskatīt iesniegumu atkārtoti 2017. gada jūnijā (“Par” - 7)	
  

______________________ /Aiga Nesaule /
______________________ /Arta Bažovska /	
  

