Biedrība “Latvijas Karsēju sporta federācija”
Reģ. Nr. 40008258221
Juridiskā adrese: Mārupe, Kurpnieku iela 13, LV-2167
00371 26 575750, info@karseji.lv

Rīga,
2020. gada 30. oktobris
Sēde notiek online režīmā
SĒDES DALĪBNIEKI: Valdes priekšsēdētāja Katrīna Kūma, Valdes loceklis Lauris Kūms, Alīna Nikolajeva
(RTU) , Kristīne Vjucina (Smiltenes karsējmeitenes), Evita Rosne (VEF jaunais biedrs), Lelde Kozlāne (LU
karsējmeitenes), Luīza Šerpaļeva (Street Warriors).
Darba kārtība:
1. Valdes vēlēšanas
2. COVID projekts finansējuma piešķiršana
3. Sadarbība ar Polish cheer projects Mācību materiālu izstrādei
1. Valdes vēlēšanas:
31.10.2020 beidzas biedrības valdes pilnvaras. Tādēļ jārīko jaunas valdes vēlēšanas. Savu kandidatūru
izvirza: Katrīna Kūma – kā valdes priekšsēdētāja, Lauris Kūms – kā valdes loceklis (IT jautājumi, karsēju
sporta sadaļa), Evita Rosne – kā valdes locekle (mārketinga un pasākumu jautājumi, karsēju dejas
kategorijas sadaļa), Kristiāna Vjucina – kā valdes locekle (mārketinga un komunikācijas jautājumi, karsēju
dejas sadaļa) . Nepieciešams ievēlēt valdes sastāvu 3 cilvēku sastāvā.
Nolemts: Ievēlēt jauno valdi sekojošā sastāvā:
Valdes priekšsēdētājas amats – Katrīna Kūma (Par: 5, Pret:0);
Valdes locekle (mārketinga jautājumi un karsēju dejas daļa) – Evita Rosne (Par: 5, Pret:0);
Valdes loceklis (IT jautājumi un karsēju sporta daļa) – Lauris Kūms (Par: 5, Pret:0);
2. Plānots izveidot atkārtotu projektu konkursu, lai atbalstītu komandu darbību COVID 19 krīzes
apstākļos. Projektu konkurss tiktu finansēts no papildu piešķirtajiem līdzekļiem.
Nolemts: apstiprināt projektu konkursa izveidi. Jāveido nolikums un dokumenti. (Par: 5, Pret:0)
3. Iepriekšējā sēdē tika aktualizēts jautājums par izglītības materiālu izveidi karsēju sporta treneru
sertifikācijai. Ir atrasts sadarbības partneris materiālu izstrādei – Cheer projects Poland, un starptautiski
sertificētā trenere karsēju dejas kategorijā un augstākās kategorijas tiesnese Malgožeta Wronska.
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Nolemts: Apstiprināt izglītības materiālu projekta finansēšanu un īstenošanu, lai attīstītu karsēju dejas
kategorijas attīstību Latvijā.
Sēdes vadītāja: Katrīna Kūma
Protokolēja: Lauris Kūms

