VALNÁ HROMADA CBRA
Ze dne 19.11.2008

Přítomno: Ninger Ladislav, Ing. Havelka Josef, Cink Pavel

V 11.15 hod. Zahájeno jednání předsedou Ladislavem Ningrem.
     Pokračovalo představování nepřítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
	Za BRK Mělník   NIKDO -	jmenován nepřítomný Petr Bezányi  -  ( jeho nepřítomnost 			zastupuje  Ing.Havelka Josef - dva hlasy ).
           BRK Čekanice  NIKDO -  „pokud dojde k rozporu při hlasování, bude po telefonu 			hlasovat pan Kašpar nebo Kubart“ (nakonec to není důležité kdo).
	Hosté : Jiráček Jiří, Honzík Josef  ( bez hlasu rozhodujícím).

Program:  Jednotlivé body byly tvořeny z poznámek na 12 bodů .
Stanovy - jejich návrh doplnění tvořil nejdelší část jednání. Jsou stanoveny tak, aby nemohlo 			dojít k odvolání výboru nebo některého z nich.
	Závěr byl stejně podle jejich návrhu.
	Na můj návrh bylo přistoupeno tím, že jsem navrhoval prodloužení mandátu u klubů na dva 		roky a vedení CBRA na čtyři roky ( za normálních okolností by to nebylo špatné).
Nebyla  podána žádná zpráva o činnosti za uplynulé období.
Nebyla přednesena zpráva o hospodaření ani v kostce. Bude provedena v lednu 2009
Hovořilo se a hlasovalo:
* Návrhu změny ve stanovách ( třetí vydání, změny proloženě ).
* Příspěvky CBRA stále 400,- ročně  + poštovní liga UBK22 ( cca 600,- )
* Členství – každý člen CBRA musí být členem některého klubu. (Můj návrh před dvěma lety)
* Provedou úpravu technických pravidel (není stanoven termín ).
* Konání mistrovství Evropy v Česku (Čekanice nebo raději Plzeň LOBZY) rok 2010.
	-Není známá sena pronájmu střelnice na 5 dnů.
	-Zajištění dostatečného počtu rozhodčích i z ciziny
	-Nutnost postavit nových, jednotných 30 kusů střeleckých stolů.
* Vzduchovka - obecný nezájem zavedení do pravidel a pořádání soutěží.
* Účast na MS v USA v roce 2011 řešit nominací.
* Najít zdroje a dotace na pořádání ME 2010 ( sponzory, granty a vlastní finance).
* Zápis z VH pořízený Pavlem Cinkem bude zveřejněn na webu benchrest.cz. 
Všechny projednané body jednání byly schváleny Valnou hromadou v poměru 4 : 0 
Můj závěr:
1)	Svolání VH nebylo podle Stanov CBRA ( informace 14 dní před konáním.
2)	Neproběhli schůze klubů a volba delegátů.
3)	Byl porušen bod STANOV o hlasování ( jeden člen jeden hlas).
4)	Za klub nebyl přítomen jediný delegát s hlasem rozhodujícím.
5)  Nebyla provedena volba nového výboru CBRA jehož mandát končí 31.12.2008

Jednání probíhalo v hotelu HILTON v salónku  Istambul od 11.00 do 15.00 hodin.
Cena za pronájem nebyla sdělena.

Podle mého soudu VH proběhla proti Stanovám CBRA a ze strany členstva by měla být 
považována za zmanipulovanou a NEPLATNOU.

    O průběhu jednání a vývoje střelecké disciplíny Malorážkový benchrest Vás budeme informovat na jednotlivých závodech Středočeské ligy a webu: www.22br.webgarden.cz (ssk.mu.cz)

Z poznámek jednání přepsal dne 20.11.2008
 Jiří Jiráček

