Elnökségi beszámoló
Kedves Sporttársak!
Ismét lezárunk egy évet, a mögöttünk hagyott 2016-ös év is sikerekben és
versenyekben gazdagon telt el.
Elnökségünk 2016-ben is folyamatos szakmai konzultációkat tartott és szükség
szerint ülésezett. Megszerveztük a hazai Országos Bajnokságok és Magyar Kupák
lebonyolítását, tovább finomítottuk a versenyszabályzatot.
A Magyar Field Target Szövetség rendezésében 2016 július 15-től 17-ig zajlott le
a Field Target Európa-bajnokság, melynek a Club Hotel Sarlóspuszta és a mellette
fekvő tereplőtér adott otthont. 18 országból 126 lövész érkezett, hogy egyéni- és
csapatversenyben is megmérkőzzenek egymással az Európa-bajnoki címért. A
magyar versenyzők szép számban, összesen 25-en vettek részt a bajnokságon.
A magyar versenyzők e sport hazai történetében az eddigi legnagyobb sikert érték el,
PCP és rugós kategóriában, a PCP csapatversenyben, valamint az ifjúsági
korcsoportban is a dobogó legtetejére állhattak.
Az MFTSZ elnöksége 2015-ben hat elnökségi ülést tartott, amelyeken határozatokat
hoztunk. Bevezettünk egy új kommunikációs formát is, főleg az EB miatti
szervezések miatt, hogy gyorsabban tudjunk egyeztetni, dönteni.
Az ülések minden esetben határozatképesek voltak. Az elnökségi ülések
jegyzőkönyve a Szövetség honlapján olvashatóak mindenki számára. Mindemellett a
hivatalos üléseken kívül is sokat beszélgettünk a sportágról, teendőkről.
Az elnökség nevében is megköszönöm a a 2015-ös évi munkáját valamennyi
elnökségi, felügyelőbizottsági társamnak és a sportolóknak a szép sikereket.

Az MFTOSZ pénzügyi helyzete, gazdálkodása
2016 évi főbb bevételek, kiadások (részletesen a honlapon elérhető)


Összes bevétel: 397.600Ft, kiadás: 132600 Ft, eredmény: 265000 Ft (EB+OB
költségek nélkül).
Az EB kiadás kiemelve, részletesen is szerepel, kiadás 5.280.107Ft, bevétel
5.189.951 Ft ennek egyenlege -90.156 Ft.
A bejövő/kimenő számlák banki és pénztárbizonylatok, egyéb bizonylatok, szerződések az
előírásnak megfelelően lefűzésre kerültek, egyedileg visszakereshetőek.
A Szövetség bizonylat nélküli vagy nem a Szövetség nevére kiállított számlát nem fizetett ki.
A pénztári kifizetésekhez minden esetben pénztárbizonylat és tételes pénztárnapló vezetés
tartozik.
Valamennyi pénztárkifizetés az Elnök által ellenőrzésre került. Az év során bér vagy
bármilyen bérjellegű kifizetés nem történt, az elnökség a tevékenységét társadalmi
munkában végezte.
A törvényi előírásoknak megfelelően a beszámoló és a mérleg a Szövetség honlapján
közzétételre kerül, mindenki számára hozzáférhető. A Szövetség tagjainak a közgyűlésre
meghívása, az elnökségi ülések összehívása időben, az előírásoknak megfelelően történt.
A magam és az elnökség nevében tisztelettel megköszönöm az eddig kapott támogatást és
bizalmat, és sikerekben és eredményekben gazdag szezont kívánok minden
Sporttársamnak!
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