Kedves Elnökség!

Összegzem az előző elnökségi óta eltelt fejleményeket:
A curling kövek szállítási költsége ki lett fizetve, azt beszéltem a WCF-fel, hogy legkésőbb szeptember
1-re itt lesznek, most várom a pontos dátumot. Mire az ülés lesz, remélhetőleg már az új helyükön
vannak.
A szövetségbe érkezett még májusban két elszámolási hiánypótlás, ez még az előttem lévő
2018/2019-i időszak. Nagyon sok sebből vérzett az akkor beküldött anyag, hiányos volt és nem
pontos. Visszamenőleg 1-2 év távlatában nehéz ezeket kibogozni, az elszámolásnál rengeteg háttér
anyagot kell beküldeni az EMMI-be, ami nekem nem állt rendelkezésemre. Kértem haladékot és úgy
tűnik mind a két hiánypótlást sikerült végül megoldani küzdelmek árán, hogy a szövetség ne
szenvedjen anyagi kárt és ne kelljen a már elköltött összegeket visszafizetni. Ez egy olyan terület, ami
prioritást élvez, nagyon fontos, hogy a leadott költségterek összhangban legyenek a szövetség
költéseivel, ez legyen után követve és módosítva, ha kell, utólag sajnos nem lehet már vele mit
kezdeni. Ezeket remélhetőleg sikerült rendbe tenni, bár akadhat még egy-két „csontváz, ami kiesik a
szekrényből”.
A felzárkóztatási támogatáshoz le lettek adva az anyagok, várom, hogy értesítsenek a szerződés
aláírásáról.
Egy tavalyi költségtervet még utólag újra módosítani kellett, ez szerencsére gyorsan ment.
Megküldtük a szakmai és működési támogatás részbeszámolóját is.
A MOB-ban tartott főtitkári, illetve szövetségi találkozókról már korábban emailen keresztül
beszámoltunk, jó benyomást tett a szövetség.
Balázzsal július elején találkoztunk egy külön sportra specifikálódott utazási irodával. (Well Travel) Én
korábban dolgoztam már velük, nagyon korrektek és precízek. Ha a helyzet is úgy engedi, ajánlatot
mindenképpen fogunk tőlük is bekérni, amennyiben tényleg jobban járunk érdemes lesz majd
szerződéses keretek között is velük dolgozni.
Két új taggal bővültünk (Kazinczy DSE, Win-win SC). A kerekesszékesek új egyesületének felvétele
folyamatban van. Ami fontos, hogy a meglévő egyesületeinknek rendelkeznie legalább egy aktív
sportolóval, ugyanis ezt látja a rendszerben a MOB és rá tudnak nézni. Ennek most jelenleg jó pár
egyesület nem felel meg.
A pálya melletti tároló Andrásék közreműködésével elkészült, így az régi anyagokat majd át kellene
szállítani oda, hogy hivatalosan is az legyen a szövetség tárolója. A szövetség tulajdonában lévő
eszközöket is lehet ott tartani.
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