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Lietuvos boulingo federacijos (toliau – LBF)  Valdybos pirmininko iniciatyva šaukiamas LBF Valdybos posėdis 

ir Valdybos nariams teikiama posėdžio darbotvarkė. Posėdis vyksta Valdybos nariams pasisakant ir balsuojant 

elektroniniu būdu. 

Svarstomi klausimai: 

1. Sostinės sportinio boulingo klubo prašymas tapti Lietuvos boulingo federacijos nariu (Valdybos nariams visi 

reikiami dokumentai pateikti el.paštu). 

Siūloma: 

1. Priimti prašymą pateikusį Sostinės sportinio boulingo klubą į Lietuvos boulingo federacijos narius, 

įpareigojant  LBF Generalinį sekretorių informuoti Sostinės sportinio boulingo klubą, jog Juridinis 

asmuo tampa LBF nariu, sumokėjęs tuo metu galiojantį stojamąjį mokestį (300 EUR) ir nario mokestį 

už einamąjį laikotarpį (200 EUR), ir, kad stojamasis ir nario mokestis sumokamas ne vėliau kaip per 

vieną mėnesį nuo Valdybos sprendimo apie priėmimą dienos (jei Sprendimas teigiamas). 

LBF Valdybos nariai  balsuoja darbotvarkės klausimais – pasirenkant vieną iš 3 variantų: 

a) Pritarti 

b) Nepritarti 

c) Susilaikoma 

 

Balsavimo pradžia 2022-02-25 08:00, pabaiga - 2022-02-26  08:00 val. 

Balsavimo rezultatus buvo prašoma pateikti elektroniniu laišku LBF sekretoriaus el.pašto adresu: info@lbf-

bowling.lt iki 2022-02-26 09:00 val. 

Balsavime dalyvavo LBF Valdybos nariai: 

- Linas Sasnauskas; 

- Erikas Jansonas; 

- Emilija Perminaitė; 

- Andrius Pelakauskas 

Valdybos posėdyje ir balsavime dalyvavo 4 iš 5 Valdybos narių.  

Kvorumas yra. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu. 

Eil. 
Nr. 

SVARSTOMAS KLAUSIMAS 
VALDYBOS NARIŲ BALSAI 

Linas 
Sasnauskas 

Erikas 
Jansonas 

Emilija 
Perminaitė 

Andrius 
Pelakauskas 

1. Priimti prašymą pateikusį Sostinės sportinio boulingo 

klubą į Lietuvos boulingo federacijos narius, 

įpareigojant  LBF Generalinį sekretorių informuoti 

Sostinės sportinio boulingo klubą, jog Juridinis asmuo 

Pritarti Pritarti Pritarti Pritarti 



tampa LBF nariu, sumokėjęs tuo metu galiojantį 

stojamąjį mokestį (300 EUR) ir nario mokestį už 

einamąjį laikotarpį (200 EUR), ir, kad stojamasis ir 

nario mokestis sumokamas ne vėliau kaip per vieną 

mėnesį nuo Valdybos sprendimo apie priėmimą dienos 

(jei Sprendimas teigiamas). 

 

NUSPRĘSTA:  

1. Priimti prašymą pateikusį Sostinės sportinio boulingo klubą į Lietuvos boulingo federacijos narius, 

įpareigojant  LBF Generalinį sekretorių informuoti Sostinės sportinio boulingo klubą, jog Juridinis asmuo 

tampa LBF nariu, sumokėjęs tuo metu galiojantį stojamąjį mokestį (300 EUR) ir nario mokestį už einamąjį 

laikotarpį (200 EUR), ir, kad stojamasis ir nario mokestis sumokamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo 

Valdybos sprendimo apie priėmimą dienos (jei Sprendimas teigiamas). 

 

LBF Valdybos pirmininkas     Erikas Jansonas 

 

LBF Generalinis sekretorius      Tomas Čepulis 

 


