Elnökségi ülés 2009. február 24.

A HFFA 2009. február 24-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvi kivonata

Az ülés helyszíne: Az MRSZ oktatóterme 1139 Budapest Dagály utca 11. Időpontja: 19
órától
Jelenlévő elnökségi tagok:
Kerekes László elnök,
Szöllösi László főtitkár,
Tóth Ibolya gazdasági vezető,
Kenderes Zoltán,
Csiga Sándor.

Napirend:

1. Pénzügyek.
Ferenci Miklós a felmondásának napján azonnal beteget jelentett. Ha továbbra is
betegállományban marad, az a Szövetség számára további 650 ezer Ft kiadást jelenthet.
Miután a szervezet érdekében nem várhatunk Tőle munkát, az elnökség úgy döntött, hogy a
nála lévő szövetségi tulajdont képező eszközöket haladéktalanul adja le.
Az elnökség határozata, hogy minden tagszervezete igazolja a legális működése alapfeltételeit
(alapszabály, bírósági bejegyzés, bankszámla). 20 ezer Ft feletti pénzbefizetést csak banki
átutalással, vagy közvetlen banki befizetéssel fogadunk el.
Az elnökség az adminisztrátorral kötendő szerződést nem készítette el a 2008. december 16-i
elnökségi ülésen meghatározottak szerint. A szerződést haladéktalanul el kell készíteni,
felelős: a főtitkár.

2. A közgyűlésre való felkészülés
Az elnök által javasolt célkitűzéseket az elnökség javasolja a közgyűlésnek.
Ennek a javaslatnak megfelelően az elnökség a mellékelt alapszabály javaslattal ért egyet
(kékkel a törlendő, pirossal az új javaslat)
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3. EHPU ülésen képviselendő álláspontunk
Támogassuk a közös nemzetközi oktatói szint kidolgozását célzó javaslatot.
Jelezzük az EHPU-nak, hogy a szervezetünk hatásköréből több volt oktató és iskola kikerült.
Ők a szervezetünk szakmai követelményeit nem teljesítették így elhatároljuk magunkat tőlük.
Nem rendelkeznek engedélyekkel, érvényes biztosítással, ezért javasoljuk, hogy a pilóták
engedélyei ellenőrzésére a starthely ellenőrök fordítsanak gondot, és a jogosulatlan pilótákat
tanácsolják el.

4. A HFFA önálló jogosításainak megszerzése
A HFFA adjon be engedély kérelmeket a képzés és a légialkalmasság vizsgálat területére.
A nyilvántartást a légijárművekről aktualizálva be kell küldeni a hatóságnak.

5. A HFFA bemutató anyagának jóváhagyása.
Az elnökség az oktatása előtt megtekintette a mellékelt HFFA aktualizált bemutatkozó
anyagát.

6. A HFFA logójának elfogadása
Az elnökség a fejlécben található logót elfogadta a HFFA logójának.

7. Tagszervezeteink és jelenlegi létszámunk.
Jelenleg a tavalyi tagok közül az MPC nem regisztrált a HFFA-ba, a Gliders Team megszűnt, a
Nyikom hegyi természetvédelmi klub már tavaly sem fizetett tagdíjat.
Jelenlegi fizetett tagok és létszámaik a MELLÉKLETBEN (27 klub 1030 fő)
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