Kedves Elnökség!

Az alábbi projekt nagyságú feladatok állásáról tudunk beszámolni:
DAP kőszett megrendelés
Leveleztünk az illetékesekkel, bekértünk árajánlatokat, kiválasztottuk a megfelelőt, megrendeltük.
Jelenleg a WCF készítő elő a szerződést, illetve ellenőrzi az ajánlatot.

UEP program felülbírálása
UEP edzők felé kiment egy tájékoztatás, hogyan és milyen feladatokat tudnak elvégezni, ahhoz hogy
az UEP program feltételeit teljesíteni tudják. Ezt a sportigazgató koordinálja és ő folytat
egyeztetéseket. A folyosítást várjuk az EMMI-től.

Képzések aktualizálása
A Hunguest-MOB pályázat kedvező elbírálása után vált aktuálissá. Kiss Bálint külön projektet nyitott a
BC-re, feladatokat létrehozta, prioritási sorrendet ismertette. A munka április közepén indul, főleg
UEP edzők segítségével

Szabályzatok aktualizálása
5 fős munkacsoporttal ez elindult. Kiss Bálint koordinálja. BC projektet és to do listát nyitott rá,
szükséges dokumnetumokat elérhetővé tette. Ezzel párhuzamosan Blanka óvási, Anna pedig dopping
szabályzattal foglalkozik.

Svéd-magyar program
Programvezetőnek önkéntes alapon felkértük Kovács Zsuzsannát, a feladatot elvállalta. Aktualizáltuk
a programot, áttekintettük a jelenlegi helyzetet, külön táblázatba szedtük össze, hogy egy 3 éves
együttműködésben gondolkozva, mi mennyire prioritás és mi mennyi időt vesz igénybe. Beszéltünk a
2020. évi teendőkről is. Zsuzsi az elnökségi ülésre is írt már egy rövid összegzőt.

Szezonértékelő
2017/2018-as szezonértékelőhöz hasonlóan készítünk egy ilyet. (Tavaly nem készült). Anna és Bálint
koordinálja. Kecskés Bettit kértük fel ennek elkészítésére, a tartalmat és szöveget mi szolgáltatjuk,
amihez szintén külön BC projektet nyitunk. További curlingeseket is be fogunk vonni (pl: fotósok,
illetékesek).

A liga őszi kialakítása
2019/2020-as szezonban elmaradt OB közül a női és férfi OCSB A liga a kritikus. EB-re kvalifikál.
Vártunk a WCF állásfoglalására, hogy hogyan tervezi pl a VPVB-t. Az őszi VCS VB-nek és az EB-nek
sincs hivatalos időpontja, számolásunk alapján kb ugyanott lesz mint tavaly. Valamennyi szempontot
figyelembe véve Kiss Bálint + 2 SZTT tag ezeket összefoglalja és javaslatokat állít fel. Majd a teljes

SZTT-n is megfuttatjuk. Ezt követően lehet bevonni akit még szükséges, illetve ezt követően tud
dönteni az Elnökség a végleges lebonyolításról.

