Асоцијација Спорт за све Србије

Извештај
са

Изборне Генералне Скупштине
Европске федерације компанијског спорта (ЕФЦС)
14. јун 2014.г. Риконе, Италија

У Италијанском приморком летовалишту Риконеу који је домаћин следећих Летњих
европских игара компанијског спорта одржана је 14. јуна 2014.г. Изборна Скупштина Европске
федерације компанијског спорта (ЕФЦС). Скупштини су присуствовали председник Асоцијације
Спорт за све Србије г. Велизар Ђерић и мр Дејан Марсенић.
Сама Скупштина била је подељена на два дела: први у коме су подношени Извештаји о
раду и други који је био Изборног карактера.
Скупштину је отворио председник ЕФЦС-а Дидије Бесер који је поздравио присутне и дао
реч председнику Италијанске Федерације Луиђи Фортуни који је као домаћин пожелео
добродошлицу и успешан рад. Након уводно-протоколарног дела Извештаје о раду поднели су:
председник, генерални секретар, благајник и председник Надзорног одбора а затим и председници
комисија (Спонзорске, Спортске, Маркетиншке, Здравствене и Комисије за младе и жене). Сви
Извештаји усвојени су једногласно. У пуноправно чланство примљени су нови чланови:
Азербејџан, Белорусија, Малта и Словачка, тако да сада ЕФЦС има 39 земаља чланица.
У другом делу Скупштине након гласања дошло је до реизбора председника, генералног
секретара и благајника као и избора нових потпредседника и чланова Извршног одбора. За
домаћина Генералне Скупштине 2016. г. изабрана је Мајорка (Шпанија). За домаћина Летњих
европских игара компанијског спорта 2019.г. конкурисали су Оденсе (Данска) и Салцбург
(Аустрија). Након гласања част да буде домаћи добио је Салцбург.
У оквиру овог дела Скупштине Асоцијација Спорт за све Србије у сарадњи са МК маунти
рисортом, Скијалиштима Србије и Туристичком организацијом Србије урађена је успешна!!!
презентација Копаоника као места на коме ће се 2018.г. одржати Зимске европске игаре
компанијског спорта. Презентацију Копаоника и њених могућности обавили су менаџери МК
маунти рисорта Вељко Петровићи Јасна Радоја.
Такође, Скупштина је информисана да је ЕФЦС са партнерима са других континената
почетком јуна 2014.г. у Висбадену основао Светску федерацију компанијског спорта. Прве Светске
летње игре компанијског спорта одржаће се 2016.г. у Атини.
У паузама Скупштине обављени су и билатерални разговори са делегацијама Хрватске,
Словеније, Словачке, Француске, Немачке, Италије...
Следећа Скупштина ЕФЦС-а одржаће се 2015.г. такође у Риконеу за време трајања Летњих
игара.
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