
  
                                                             

           
 

16.8.17 

 16/8/17 פרוטוקול מתאריך  -ועדת מועצת ספורט

 : דני, ניר, חוה, אודליהנוכחים

 : אורן חסרים 

 

  סדר יום:

 סדר יום.  .1

 אישור פרוטוקול קודם. .2

 מינוי תפקיד חדש .3

 תכנית עבודהשכר,  –סקירת סטטוס ענפים  .4

 מרכז הספורט הימי .5

 פרסום חוגים .6

 

  דיון והחלטות :

 אושר  – סדר היום .1

 אושר.  2/8/17מתאריך – פרוטוקול קודם .2
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 . 20/8לשלוח טבלה מעודכנת לוועדה עד 
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לאישור הפעילות המשותפת,  17/8הנושא לא נסגר וניתנת ארכה עד  –סוגיית מרכז ספורט ימי  .5

 אחרת תתחיל שנת הפעילות עם שני ענפים נפרדים, על בסיס התקציב שאושר לכל אחד מהם.

לפרסם  באחריות מנהל מחלקת הספורט להודיע למנהלי הענפים שאינם רשאים -פרסום חוגים .6

 פעילות שאיננה מוגדרת כפעילות הענף שלהם. 
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