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יום שלישי  – 8.11.2016חדר ישיבות
וכחים :עמי ברן ,עו"ד ברוך פליקר ,אריק קוקס ,שמואל סוגו ,שלמה ראובן ,זהבה שמואלי ,מולי מלכא ,יחיעם
סקיטל ,אורי ירון ,אריה גמליאל ,אורן בוקשטיין ,עדה בוקשטיין ,מיכה מורן ,מורן בורזובסקי ,גל לוי ,יאיר
בייטלר ,ז'ק כהן ,רוגל חום ,אריה גמליאל ,אורן בוקשטיין.
ז'ק .:מברך את עמי ברן כיו"ר ואת הההלה הבחרת ,ומאחל בהצלחה.
עמי :מרגש מאוד להיות עם כולם .מודה לכולם ומקווה שתהיה לו תמיכה ושדברים יתהלו אחרת ,גם
במבה הארגוי ושוכל לעבוד ביותר הרמויה .מקווה שהפעם צליח .אי מרגיש כמו בבית.
מורשי חתימות:
• ע"פ תקון העמותה יש לאשר  2מורשי חתימה אחד מהם מכ"ל האיגוד.
החלטה – מאושרים מורשי החתימה הבאים:
 עמי ברן יאיר בייטלר ז'ק כהןשיים מתוך השלושה מחייבים את העמותה.
 .1שוות:
גל :מבקש לבטח את חברי הההלה החדשים.
ז'ק :כל חברי הההלה מבוטחים בביטוח דירקטורים.
ז'ק :קוגרס של ה AIMS-יתקיים באתוה ,בתאריך  10-12.11.2016הקוגרס וגע למרוצים הבילאומיים.
אריה גמליאל מתוכן לייצג את האיגוד בכס זה.
החלטה :מאושר לאריה גמליאל לצאת לכס ה.AIMS-
ה  IAAF -מקיים קוגרס  -אסיפה כללית בתאריך  ,3.12.16יו"ר ההתאחדות הבילאומית לורד סבסטיאן קו
מציע לערוך שיויים לתקון ה ,IAAF-וזה מהות הקוגרס .בדרך כלל לקוגרס יוצאים יו"ר ומכ"ל.
החלטה :מאושרת יציאתם של היו"ר עמי ברן והמכ"ל ז'ק כהן.
מולי :מארק אייזברג בחר לחבר ההלה )לא וכח פה( מבקש לאשר אותו לקוגרס גם כן.
החלטה :מאושר לצרף את מארק אייזברג.
סוגו :בוועד האולימפי יש  2ציגים 1 .במליאה ואחד בההלה .יו"ר האיגוד יהיה בההלה של הוועד
האולימפי .מבקש שהדיון על כך יהיה בישיבה הבאה.
ריכוז החלטות שהתקבלו:
• מורשי חתימה :אושרו עמי ברן ,יאיר בייטלר ,ז'ק כהן.
• קוגרס  :AIMSאושרה יציאתו של אריה גמליאל.
• קוגרס  :IAAFאושרה יציאתם של עמי ברן ,ז'ק כהן ,מארק אייזברג.
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