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Утврђено да Управни одбор има потребан кворум и да може доносити
одлуке.
Усвојен је слиједећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД
1.Усвајање записника са посљедње сједнице
2.Заузимање ставова по питању заказиваља сједнице скупштине ТС БиХ
3. Усвајање одлуке о наградама и признањима
3. Разно
Након тога приступило се расправи о предложеним тачкама дневног реда.

Сједницом је предсједавао Антонијевић Небојша.
Записник водио Саша Тривић
АД 1 Усвајање записника са посљедње сједнице
Након расправе по овом питању закључено је да је записник са претходне
сједнице у складу са закључцима и одлукама са претходне сједнице.
АД 2. Заузимање ставова по питању заказивања сједнице скупштине ТС
БиХ .
Владо Бабић је информисао присутне о проведеним активностима по
питању одржавања сједнице скупштине ТС БиХ а све поводом иницијативе
чланова органа ТС БиХ за сазивање исте. Закључак је да се не именују
делегати који би учествовали на заказаној скупштини из разлога што се
нису стекли услови за одржавање исте, односно за сједницу скупштине је
потребно усвојити документа на сједници УО ТС БиХ . Како иста није
одржана нема услова за одржавање сједнице скупштине.
Закључено је такође да се упути писмо предсједнику скупштине и да се
обавјести да делегати ТС РС неће учествовати на скупштини и да се иста
неће моћи одржати односно да су све евентуално донесене одлуке правно
ништавне
.
АД 3. Награде и признања
Управни одбор је уз мање исправке усвојио предлог награда за појединце и
колективе . На основу предлога и исправки сачинити коначну листу
награђених.
АД 4. Разно
Управни одбор је информисан о иницијативи о заједничком организовању ,
између ТС РС и заинтересоване руске компаније ,тениске акдемије.
Закључено је да се затражи да руски партнер путем писма намјера искаже
свој интерес.
Бања Лука,15.12.2011.године.

Записник водио и саставио
Тривић Саша

