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 07.03.16ישיבת הנהלה סיכום החלטות מ

 

 .3/2/16, 161/29/אישור פרוטוקולים ישיבות הנהלה . 1

 .פה אחד ואושר

 

 :אישור פרוטוקולים וועדות משנה. 2

 מאושר פה אחד – 22/2/16, 1/2/16ת נשים ול ועדפרוטוק .א

 אושר פה אחדמ – 29/1/16ועדה מקצועית טרמפולינה פרוטוקול  .ב

 מאושר פה אחד – .2/2/16 ועית אומנותיתועדה מקצפרוטוקול  .ג

)הנושא יעלה לדיון בהרחבה  מאושר פה אחד – 9/2/16פרוטוקול ועדת בחירות  .ד

 בהמשך(

 מאושר פה אחד – .2/2/16פרוטוקול ועדה מקצועית מכשירים בנות  .ה

 מאושר פה אחד - 29/2/16, 8/2/16 פרוטוקול ועדת שיפוט אומנותית .ו

 הערות. 2ורד: היו  – .9/2/16בטיקה פרוטוקול ועדת מקצועית אקרו .ז

פה  מאושר )תחרות בינ"ל בארץ וקיום קורס שיפוט בינ"ל צריכים לעבור אישור הנהלה(

 בכפוף להערות אחד

  פה אחד מאושר – .2/3/16, 23/2/16פרוטוקול ועדת כספים  .ח

  מאושר פה אחד – 21/2/16פרוטוקול ועדת שיווק  .ט

  .י

 שנער וורד עצמון א ע"י שריתהצגת הנוש – 2016עדכון תקציב . 4

 מאושר פה אחד )בתוספת תקציב למבקר פנים(    

 

 אישור סיכום ועדת בחירות –בחירות  .5

    ולא , ולפני הבחירות של הועד האולימפי, 2016קיימו לאחר המשחקים האולימפיים בריו תיהבחירות     

 .31/12/2016מיאוחר     

 

 פס אקרובטיקה. כפר תבור –אישור אגודה חדשה . 6

 .יום 120עודת עמותה תוך להצגת ת בכפוף פה אחד האושראגודה חדשה, כפר תבור,     

 

 עדכון אריה ניר –מדרג מאמנים . 7

 .אושר פה אחדהעדכון     

 

 ועדת כספי שיפוט. 8

יש להתייעץ עם ברוך על נושאים  כאשר)כיו"ר ועדה, אורית רז במקום ברוך פליקר,  עצמון ורד

 .קרמר ושרית שנער , איצ'ה(משפטיים

 .הרכב הועדה החדש אושר פה אחד
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 יןואהרון ליט -( 6ל נוהל רישום לאיגוד )גי. 9

 . שרית תבדוק עם מנהל הספורט האם יש אסמכתא פורמלית לגבי הגיל.1

 .אושר פה אחד -מה שיקבע זה השנתון ולא הגיל  ,שיש אסמכתא כזובהנחה     

 

 דיון בהמלצת ועדת כספים –קים האולימפיים פרסים למשח. 10

התקיים דיון בנושא . מסגרת נוהל חלוקת פרסים כספיים הוצגו בפני ההנהלה התעריפים שאושרו

 התעריפים הללו.

 ארד.למדליית ₪ אלף  25כסף ולמדליית ₪ אלף  50, זהבמדליית אלף ל 75ההצעה לעדכון בנושא: 

 .ההצעה התקבלה פה אחד

 

 לת תעריפים.אישור טב. 11

ולתיקון דמי  )בכפוף לעדכון התאריך בהתאם להצעת חיים מועלם טבלת התעריפים אושרה פה אחד

 .(אחיד לאורך כל השנה –רישום אגודה חדשה 

 

 אישור לפני הפצה –ספר נהלים  .12

 .אושר פה אחד      

 

 אישור נסיעות לחו"ל. 13

 אושרו כל הנסיעות פה אחד מלבד פזארו      

 :פזארו סיכום החלטות בנושא להלן

 ארו.שנוסעת לפז /מתעמלת. לא מבטלים אף נבחרת1

 חרות חלופית.לתלחפש . מנחה את שרית 2

ובמידה , תחרות המבחן תישאר רואפז במידה ולא נמצאה תחרות חלופית )בטווח הזמנים שהוגדר(. 3

 כנרת יכולה היא תיסע כראש משלחת.ש

 שנמנע(. אחדמלבד בעד ולם )כ תבנושא זה אושרה ברב קולו החלטהה

 

 יםקבוע יםמשקיפ –ועדה מקצועית מכשירים בנות  .14

 משקיפים קבועים.יצטרפו כ ליטוין ואהרוןכהן הדס 

 .אושר פה אחד

 

 


