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Gusztáv második alelnök, Dobor Dezső alelnök, nemzetközi titkár, Pálfalvi
Gábor nyugati alelnök, Sörös Jenő keleti alelnök, Őri B. Péter főtitkár, Dénes
Tamás titkár, Csisztu Zsuzsa, Deák Zsigmond, Lantos Gábor, Szabó Miklós –
tagok; Győr Béla, az etikai bizottság elnöke, Horváth Imre, az ellenőrző
bizottság elnöke – tanácskozási joggal
Hiányoztak: Vincze Szabolcs pénztáros, Bobory Balázs, Deák Horváth Péter –
tagok
Az elnökségi ülés határozatképes.

NAPIREND
1. Elnöki beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta történtekről.
2. Szolidaritási bizottság
3. Új MOB-tagok választása
4. Elnöki tájékoztatás az M4 Sport – Az ÉV Sportolója 2017 Gála
előkészületeiről, a szervezőbizottság kiegészítése
5. Elnöki beszámoló a CSIÖP-ről
6. Egyebek
Szöllősi György elnök napirend előtt elmondta, hogy Riskó Géza első alelnöki
tisztségéről és elnökségi tagságáról is lemondott, utódjáról a közgyűlés dönt
majd.
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HATÁROZATOK

Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az Önsegélyező
Sajtóalapítvány kuratóriumának tagjai ellátják a szolidaritási bizottság teendőit
is, mivel a lassú törvényszéki munka, az új tisztségviselők átvezetése miatt
érdemi munkát az alapítvány nem tud végezni, de az alapszabály szerint már a
szövetség közvetlenül is végezhet segélyezési tevékenységet, ezért az új
kuratórium tagjai a szolidaritási bizottság tagjaiként végezhetik a munkájukat
ebben az átmeneti időszakban is.
Őri B. Péter főtitkár és Riskó Géza helyett az elnökség titkos szavazással
Mravik Gusztáv második alelnököt és Horváth Imrét, az etikai bizottság elnökét
megválasztotta MOB-tagnak. Mravik 10, Horváth 11 szavazatot kapott.
Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Mravik Gusztáv, mint
protokollfőnök képviselje szövetségünket az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála
szervezőbizottságában.
Az elnökség egyhangú döntéssel (időközben Novotny, Dobor, Deák, Lantos más
irányú elfoglaltság miatt távozott, de az ott maradó nyolc taggal is megmaradt a
határozatképesség) elfogadta azt az indítványt, hogy egymillió forintot
különítsünk el a labdarúgáson kívül más sportágak külföldi eseményeiről
tudósító kollégák utazásának (hasonlóan a Csillag Imre Ösztöndíj programhoz)
támogatására.
Az elnökség felhatalmazta Szöllősi Györgyöt, hogy közölje az AIPS Europe-pal:
vállaljuk a szervezet 2017 márciusi Tavaszi Sportújságírócsúcs rendezvényének
a megrendezését.
Budapest, 2016. október 13.
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