Асоцијација Спорт за све Србије

ИЗВЕШТАЈ
о учешћу у раду II Генералне Скупштине
Балканске Асоцијасије Спорт за све
24. мај 2014. године – Сарајево

У оквиру III Међународне научне конференције културе и спорта
чији је један од организатора Турска Асоцијација Спорт за све, у
Сарајеву је 24. маја 2014. године одржана II Скупштина Балканске
Асоцијације Спорт за све. Скупштини су присуствовали председник
Асоцијације Спорт за све Србије госп. Велизар Ђерић, мр Дејан
Марсенић, председник општине Пријепоље госп. Емир Хашинбеговић и
новинар спортске редакције Медијског јавног сервиса Србије (РТС-а)
госп. Решад Шемовић.
Поред делегације Србије, Скупштини су присуствовали и
представници Асоцијације Спорт за све Турске, Бугарске, Румуније и
Црне Горе, као и представници Комисије Спорт за све Олимпијског
комитета Босне и Херцеговине. У раду Генералне Скупштине учешће је
узела и пројект менаџер TAFISA-е Би Шилинг.
Иако најављена као Изборна Скупштина, услед недефинисаног
правног статуса који онемогућава даљи рад Балканске Асоцијације у
наредном периоду, Дневни ред је промењен и једина тачка била је
управо начин регистрације Балканске Асоцијације Спорт за све.
Састанак је отворио проф. др Ердал Зорба председник
Балканске и Турске Асоцијације Спорт за све. У свом излагању осврћући
се на претходни четворогодишњи период посебно је истакао и похвалио
активности Асоцијација Спорт за све Србије и Румуније, као и да је овај
вид сарадње међу земљама Балканског полуострва пример и за друге
регионе у Европи и свету. Осврћући се на проблем недефинисаног
правног статуса Балканске Асоцијације др Зорба је истакао да је то
највећа кочница за будући рад. Управо ово је био разлог за измену
Дневног реда Скупштине чија се даља расправа усмерила на даљи
концепт програма, сарадње и пробног дефинисања Балканске
Асоцијације Спорт за све.
Би Шилинг, пројект менаџер TAFISA-е је похвалила рад и начин
организовања и сарадње међу чланицама Балканске Асоцијације и
истакла да ће TAFISA у наредном периоду подстицати овакав вид
регионалне сарадње и организовања.
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У расправи која је уследила након излагања председника Зорбе,
а у којој су учешће узели сви присутни, похваљен је досадашњи рад
Асоцијације, председника др Ердала Зорбе и генералног секретара др
Мутлу Туркмена, једногласно је усвојен закључак да се покрене
процедура за регистрацију Балканске Асоцијације у слакду са законима
Републике Турске, где је и седиште Балканске Асоцијације. Чланови
Скупштине су, такође, усвојили Закључак о обавезности плаћања
чланарине у најмањем могућем износу а која би покривала
административне трошкове Балканске Асоцијације. Предложено је да се
покрене и сајт, као и да се тражи од TAFISA-е да у оквиру жребања за
Светски Дан Изазова противници-партнери буду градови Балканске
регије, обзиром да ова једнодневна манифестација поред спортског
може имати и културни и пословни карактер.
Наредна Скупштина, која ће бити и Изборна, одржаће се у
најскорије време након регистрације и регулисања правног статуса
Балканске Асоцијације.

Извештај припремили:
Велизар Ђерић и
мр Дејан Марсенић
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