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LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJA
VISUOTINĖ NEEILINĖ NARIŲ KONFERENCIJA 2021.07.04
Vieta: Trakai
Data: 2021 m. liepos mėn. 04 d. 15:20 – 15:50
Konferencijos pirmininkas: Saulius Batavičius, LTF Prezidentas
Konferencijos sekretorius: Dainius Šimkaitis, LTF Generalinis sekretorius
Dalyvauja: 12 (dvylika) iš 23 (dvidešimt trijų) Lietuvos triatlono federacijos narių, turinčių
Konferencijoje po 1 (vieną) balsą. Kvorumas yra, įgalioti asmenys – pateikė reikiamus
įgaliojus suteikiančius dokumentus. Konferencijoje dalyvauja daugiau nei ½ Federacijos narių.
Visi priimti sprendimai yra teisėti.
Susirinkimo protokolo surašymo data: 2021.07.05
DARBOTVARKĖ
1. Procedūriniai klausimai: Posėdžio atidarymas. Darbotvarkės patvirtinimas, balsavimo
procedūros tvirtinimas
2. 2020 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas
EIGA
1. Procedūriniai klausimai: Posėdžio atidarymas. Darbotvarkės patvirtinimas,
balsavimo procedūros tvirtinimas
Svarstyta:
Pirmininkas ir sekretorius paskelbė, kad Konferencijoje dalyvauja daugiau nei ½ LTF narių,
kvoruams yra, todėl Konferenciją galima pradėti. Visi nariai supažindinti su dalyvavimo
registru, dėl legitimumo klausimų nekilo.
Pirmininkas trumpai pristatė, kad Konferencija šaukiama dėl vieno klausimo – 2020 m.
finansinių ataskaitų tvirtinimo. Pastebėta, kad daugiau klausimų iš narių pusės nesulaukta.
Pasiūlyta balsuoti atviru balsavimu, keliant rankas. Pasiūlymas prieštaravimų nesulaukė
2. 2020 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas
Svarstyta:
Prezidentas S.B. pristatė darbotvarkės klausimą. Nariai informuoti apie ataskaitoje esančios

skolos buvusiam Federacijos prezidentui D.K. būseną. Patikinta, kad pokalbio metu prieitas
žodinis susitarimas, kad ex-prezidentas pretenzijų Federacijai neturi – skola bus nurašyta.
Siūlyta nariams tvirtinti pateiktas 2020 m. finansines ataskaitas, o matomos skolos klausimą
užbaigti atskira sutartimi, neįtakojančia 2020 m. ataskaitų. Nesulaukta prieštaravimų 2020 m.
ataskaitoms. Vis dėlto, narių toliau keltas klausimas dėl turimos skolos ir sutarties pasirašymo.
TSK „Darna“ atstovas E.B. išreiškė prašymą daugiau komunikuoti ir tartis su D.K., nedaryti
nepagrįstų prielaidų. Asmuo pasisiūlė reikalui esant pabūti moderatoriumi tarp LTF ir D.K.,
sprendžiant dar tebesitęsiančius administracijos perdavimo klausimus. Grįžtant prie
pagrindinio klausimo, pirmininkas pažymėjo, kad esama LTF administracija neturi jokių
pretenzijų buvusiam prezidentui ir pastarojo komandai nei finansinių atskaitomybių, nei
veiklos klausimais.
Balsavimas:
Siūlyta tvirtinti 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir taip uždaryti 2020 finansinius metus.
Už
12

Prieš
0

Susilaikė
0

Nutarta:
Vienbalsiai nutarta tvirtinti 2020 m. finansinių ataskaitų (FA) rinkinį. Konferencija tvirtina FA
ir neturi pretenzijų D.K. dėl veiklos, buhalterinės apskaitos ar kitų susijusių pretenzijų.
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Priedas Nr.1: posėdžio dalyvių sąrašas
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