ישיבת הנהלה  1/2018בתאריך 21/01/2018
נוכחים :אביתר דותן ,גדעון רוזנשטיין ,יוני אלמוג ,גלית אבשלום ,אלדד שלם
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,אורי חבר ,אלעד סימון ,בוני מנור ,עדי בכר ,עו"ד אייל יפה,
שגיא שפרן ,שוקי פרנקל

.1

אישור פרוטוקול 9/2017
החלטה :אושר פרוטוקול .9/17
בעד – פה אחד

.2

.2

סיכום פעילויות אגפי איגוד
.2.1

אגף תשתיות – הוצג ע"י אורי חבר (מצורפת מצגת)

.2.2

אגף אתנה/נשים – הוצג ע"י בוני מנור (מצורפת מצגת)

.2.2

אגף עממי קהילתי – הוצג ע"י עדי בכר/בוני מנור (מצורפת מצגת)

תקציב
יניב מציג את הצעת התקציב לשנת .2018
גדעון – לא יתכן שתקציב השיווק וחשיפה זוכה לסכום מינימלי שכולל גם שכר עובדים.
אביתר – במידה ויושגו עוד כספים יופנו לנבחרת הגברים וכדורעף החופים .לא מרוצה מהנראות של
התקשורת והחשיפה של הענף .יש להשקיע בניו מדיה ולהגדיל חשיפה.
אלדד – תומך בהצעה בגלל כל ההתאמות .צריך לראות איך יוצרים אירוע תקשורתי לקהילה.
גדעון – האם נושא התביעות המשפטיות נלקח בחשבון ,כמו כן סוכם על מנהלת ליגת על.
אביתר  .1 -אירוע  - CEVמקווה שיסתיים בתקציב נמוך.
 .2דוד כפרי – מחר יש דיון ראשוני בהצעה לגישור.
 .2היועץ המקצועי סיים בדצמבר.
 .4כרגע אין תקציב למינהלת ליגת העל .לקראת הישיבה הבאה יחשבו איך ליישם את ההחלטה.
יניב – מחויבים לארגן אירוע בינלאומי בחופים .צריך לחשוב עליו בתקציב .פנו לעיריית תל אביב,
המינהל וחסויות.
יוני – לא ראוי לאשר תקציב כאשר ישנם רק  5חברי הנהלה נוכחים .בושה שמתוך  19חברים מגיעים
רק .5

אביתר – מבקש למרות זאת לאשר את התקציב ולאפשר התחלת עבודה .דיבר עם החברים שלא נכחו
שזה לא תקין.
החלטה :אושרה הצעת התקציב לשנת .2018
בהצבעה – אושר פה אחד.

.4

גמר גביע המדינה
נמסרה הודעה שיתקיים ביום רביעי ה 7.2.18 -אך בשל שיבוץ נוסף של הערוץ באותו יום ,מועבר ליום
שלישי ה .6.2.18 -נשים בשעה  18:00גברים בשעה  20:20בהיכל הספורט רוממה חיפה.
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