פרוטוקול ישיבת איגוד 2/19
יום שלישי  –4.6.2019חדר ישיבות
נוכחים :גל לוי ,יאיר בייטלר ,יחיעם סקיטל ,עופר אביטל ,עדנה בוקשטיין ,אליעזר בן ארוש ,יפית
קרניבסקי ,מורן מסיקה.
מנכ"ל – גל לברן
מנהל מקצועי – איתי מגידי
ועד אתלטים  -דניאל פרנקל
אורחים :אמרה גירמה (אתלט) ,זוהר זימרו (מאמן) ,לונה סלפטר (אתלטית) ,דן סלפטר (מאמן)
מעקב אחר ביצוע החלטות ישיבה קודמת 1/19
החלטה

מספר
החלט
ה
פרוטוקול  –1/19מאושר
.1
מבקרת פנים תמר עובדיה  -מאושרת
.2
תחרות האורות וכלל תחרויות נוספות – יש להעביר
.3
הכנסות והוצאות לוועדת כספים.
יחיעם סקיטל מאושר כמורשה חתימה
.4

אחריות
לביצוע
הנהלה
הנהלה

תאריך
יעד

ביצוע
בוצע
בוצע

להלן סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול 1/19
 .2דו"ח יו"ר – עמי ברן
 .3דו"ח מנכ"ל – גל לב-רן
 .4שונות
 .1אישור פרוטוקול 1/19
פרוטוקול מאושר
 .2דו"ח מנכ"ל מר גל לב-רן:
 חלוקת המחאת לשוברי השיאים במרתון ,אמרה גירמה זוהר זימרו מאמנו ,לונה סלפטרומאמנה דן סלפטר.
 כנס התאחדות אירופאית. מנהל הספורט – עדכון מצב תוכנית 2032 סוכם שהאיגוד יוריד הנחיות למרכזים כולל רשימות של האתלטים .יש להזיז מרכזים ראשיים,סוכם שבישיבת הנהלה הבאה  25.6.2019יתקיים דיון לגבי תוכנית .2032
 כל חודש דוח מצב של רוגל בדיקת מצב בישיבת איגוד הבאה ב .25.6.2019 עדכון לגבי תביעות משפטיות. הכנסות איגוד האתלטיקה – סקירה על מקורות התקציב של האיגוד.-

יש לקנוס בניקוד לגבי אי הופעת אתלטים בליגה.
החלטה :לביצוע החל מהעונה הבאה

-

תקנון ליגה הצעה לסדר.
החלטה :מהעונה הבאה אכיפה מלאה של התקנון.
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-

אתלט שיגיע לתחרות ללא תלבושת של האגודה לא ישתתף.
החלטה :לביצוע החל מהעונה הבאה.
תחרות בינארצית לנוער :דווח על מקרה משמעתי

בייטלר :מבקש להחליף משרד יועצת משפטית.
 .3שונות:
 תחרויות בחו"ל – אבטחת משלחות נכון להיום אין אבטחה בחו"ל בגלל מחלוקות כספיות שלהמשרד.
 האיגוד ינסה לעזור לאתלטים בכירים במחנות אימון לפני תחרויות מטרה חשובות. נוהל דירוג אגודות – גל לוי יעביר הצעה לנוהל חדש. אליפות אירופה גביע אירופה ב –  10,000מ' צפי לשנה הבאה – באחריות איתי מגידי שיכין את החומרריכוז החלטות ישיבת איגוד :2/19
מספר החלטה
החלט
ה
פרוטוקול  –1/19מאושר
.1
תוכנית  – 2032בדיקה בישיבה הבאה
.2
אכיפת חוקי הליגה הבינאגודתית
.2
.3

החלפת רואה חשבון לשנת 2019

.4

נוהל דירוג אגודות – נוהל חדש

_______________________________
עמי ברן – יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל

אחריות
לביצוע

תאריך
יעד

הנהלה
הנהלה
אסיפה
כללית
גל לוי

ביצוע
בוצע

עונה
הבאה
10.6.209

________________
רשם :גל לב-רן
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