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Füzesséry Erik - szakági tanácstag
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Szakági határozat

Szavazati arány
[igen/tart./nem]

Teendő

Határidő

Felelős

Érintett

A FIM bizottságba Füzesséry Eriket javasoljuk

2-1-0

A Titkárság terjessze elő az Elnökségnek
elfogadásra.

2018. június 30.

MAMS Titkárság

MAMS Titkárság, Füzesséry
Erik

Sem a FIM, sem a MAMS központi
keretből nem tud hozzájárulni az
utazási költségekhez, azokat vagy
szakági keretből, vagy saját költségre
kell megfinanszírozni.

Az FIM és FIMEurope eseményeken történő részvétel előtt minden esetben a szakág
megvizsgálja, hogy mennyire fontos számára a kiutazás. Aamennyibena személyes
részvétel döntő jelentőséggel bír, úgy az utazási illetve szállástköltséget a szakág
viseli.

3-0-0

Az előző szakágvezetés szóbeli
megállapodás alapján, szakági
pénzösszegek terhére,
versenyabroncsokkal kívánta
támogatni a versenyzőket. Az elosztás
rendszeréről nem született
megállapodás.

A Track Racing Kft a gumiabroncsokat megvásárolta. Amennyiben az abroncsok
átadásra kerülnek a szakági tanács valamelyik képviselőjének, a szakági tanács
azonnal rendelkezik, hogy a Track Racing Kft-nek napi árfolyamon, forintban
kifizetésre kerülhessenek az átvett abroncsok ellenértéke. Ugyanekkor a szakági
tanács azonnal rendelkezik a gumiabroncsok felhasználásának jogosultságáról is.

3-0-0

Az ügymenetet legkésőbb 2018. június 15.ig kell lefolytatni, e határidő lejárta után a
jelenlegi szakági tanács nem vállalja a
kifizetést.

2018. június 15., P

Track Racing Kft.

MAMS Titkárság, Track Racing
Kft. Szakági tanács

2019-es EB rendezési igények

A szakági tanács döntése alapján 2019-re két EB versenyrendezését pályázza meg a
szakág. Rendezőként a MAMS, helyszínként Nagyhalász kerül megjelölésre, mivel
jelenleg Nagyhalásznak van FIME pályalicence. Amennyiben a pályázat sikeres lesz,
úgy a rendezvénye(ek) megszervezésének joga, esetleges másik helyszíne a
vonatkozó előírások szerint lesznek odaitélve.

3-0-0

Füzesséry Erik töltse ki az igénylőlapot

2018. június 8.

MAMS Titkárság

MAMS Titkárság, Füzesséry
Erik

Napirendi pont

Téma

Előzmény/információ

1.

FIM bizottsági tagok jölölése

A 2019-2022 közötti időszakra a
bizottsági tagokra való jelölések
leadási határideje a FIM felé 2018.
június 30.

2.

FIM és FIME eseményekre
történő utazás

3.

40 db versenyabroncs ügye

4.

FIME versenyek

folyamatosan

Jelen jegyzőköny 4 darab napirendi pontot tartalmaz

Jóváhagyta:

Oldal 1

Jacsó Tibor - szakágvezető sk
Piroska Edit - szakági tanácstag sk
Füzesséry Erik - szakági tanácstag sk

