פרוטוקול אסיפה כללית שנתית  - 2014האיגוד הישראלי לצניחה חופשית
 .1האסיפה הכללית השנתית התכנסה ביום ד'  23.07.2014בשעה  19:30במשרדי קלוב התעופה לישראל
– מרכז.
 .2נוכחים  19חברים .מצב רשימה.
 .3יו"ר האסיפה – אבישי מזרחי  ,מזכירה – רון מיאסניקוב
 .4עדכונים:
 .aעדכון בדבר שינוי התקנות הנוגעות לבדיקות רפואיות על פי חוק הספורט.
העדכון יועבר במכתב מסודר למנהלי המועדונים:
עד גיל  30נדרשת בדיקה רפואית אצל רופא ספורט ללא בדיקה ארגומטרית.
מגיל  30עד  – 40בדיקה רפואית כל שנה ,אך בדיקה ארגומטרית רק אחת לארבע שנים.
מגיל  – 40בדיקה ארגמוטרית כל שנה.
 .bנפתח מועדון חדש שישים דגש על פעילות של צנחנים פרטיים .מקווים לשיתוף פעולה פורה עם
האיגוד.
 .cמזכירת האיגוד – רון מיאסניקוב ,פורשת .במקומה הוצג איל ירון )זיידוש( כמחליף.
לאחר דיון בדבר נחיצות האיגוד ותועלתו לכלל החברים בו ,התנדב שי וקנין להיות מזכיר
האיגוד ללא תמורה בכדי לחסוך את עלות המזכיר ) 4000ש"ח בחודש(.
הוחלט לעבוד במתכונת התנדבותית כחודשיים לניסיון ואז להחליט אם שי וקנין ימשיך
בתפקיד המזכיר ,או אם איל ירון ימונה למזכיר בתשלום.
 .5פירוט הוצאות האיגוד בשנת :2013
מעבר להוצאות השוטפות הוצאו הסכומים הבאים:
 השתתפות בגביע העולם בבוסניה – נבחרת הפריסטייל – גל פלד ודפני מורלי – .כ  7,500ש"ח השתתפות במשחקי העולם – שי צברי –  5000שח. אליפות ישראל ברביעיות – כ  15,000ש"ח בנוסף התקיים סמינר בטיחות שהועבר ע"י גלעד יצחק. .6בקשה לשינוי נוהל – בשל הירידה החדה בפעילות ובמספר המשתתפים באסיפות ,הועלתה בקשה
לצמצם את מספר חברי הועד מחמישה עד תשעה על פי הנדרש בתקנון ,לשלושה עד חמישה.
הבקשה אושרה ברב קולות .התקנון יעודכן בהתאם )סעיף .(8.1
 .7תקציב  2013ומאזן רו"ח אושרו ברוב קולות
 .8דו"ח מילולי לתקציב  – 2013מאושר ברוב קולות.
 .9ועדת ביקורת לא העלתה נושאים הדורשים תיקון
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 .10בחירת חברי ועד:
נבחרו פה אחד :אבישי מזרחי ,רונן גרינגרס ,גל פלד ,איל ירון
 .11בחירת ועדת ביקורת:
נבחרו פה אחד :מאיר כץ ,דפני מורלי

רשמה – רון מיאסניקוב – מזכירה יוצאת

על החתום:
אבישי מזרחי
----------1122331
2331

רונן גרינגרס
--------------
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