Biedrības „Mārupes uzņēmēji”
Valdes sēde
2013.gada 06. februāris pl.18:00
protokols
Sēdē piedalās Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekļi un biedri:
1.Pauls Niedre, Valdes priekšsēdētājs;
2. Inese Bambīte, Valdes loc.;
4. Pēteris Pikše, Valdes loc.;
5. Normunds Čiževskis, Biedrs, SIA „Bizpro”;
6. Kristaps Beķeris, Biedrs, SIA „Edat”;
7. Kārlis Bodnieks, Biedrs, SIA „Prolux”;
8.Silvestrs Savickis, Biedrs, SIA „Versus Grey”.
Sēdi vada: Inese Bambīte
Sēdi protokolē: Marika Kaisala
Valdes sēdes dienas kārtība:
18:00-18:20
18:20-18:35
18:35-19:00
19:00-19:45
19:45-20:00

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Seminārs „Par divām stundām zinošāks”
Atvērtā durvju diena Mārupē pie biedrības biedriem
Kopsapulce 21.03.2012.
Jauna štata vieta
Citi aktuālie jautājumi

Marika Kaisala
Pauls Niedre
Inese Bambīte
Pēteris Pikše
Marika Kaisala

Diskusija, lēmums
Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību.
Valdes loc. un biedri apstiprina dienas kārību.
Seminārs „Par divām stundām zinošāks”
M.Kaisala informē par semināru „Par divām stundām zinošāks”. Trešais seminārs paredzēts 21.02.2012. tēma
„Ilgtspējas indekss”
Valde nolemj, ka ir nepieciešams sagatavot anketu biedrības biedriem, lai var kopsapulces laikā biedri ierosināt
semināra tēmas, jo dotajā brīdī ir neadekvāts apmeklējuma skaits.
Atvērtā durvju diena Mārupē pie biedrības biedriem
P.Niedre informē, ka ir jāievieš jauna tradīcija. Atvērtā durvju diena Mārupē, apmeklējot biedrības biedrus
uzņēmumā. Reiz mēnesī dot iespēju biedriem par savu uzņēmumu prezentēt.
PAR – 3, PRET -0.
Valdes vienbalsīgi nobalsoja PAR „Atvērto durvju dienu Mārupē”.
Kopsapulce 21.03.2012.
Valde izrunā kopsapulces darba kārtību.
Koordinatorei ir dots uzdevums izsludināt 11.02.2013. par kopsapulci kas notiks pl.17:00 21.03.2013. SIA „SilJa”
telpās, kā arī nepieciešams informēt par iespēju pieteikties Biedrības „Mārupes uzņēmēji” biedriem jaunajā valdes
sastāvā.
Jauna štata vieta
P.Pikše informē, ka ir izsludināta Mārupes novada Domē jauna štata vieta.
Mārupes novada Domes Uzņēmējdarbības attīstības speciālists.
Valde nominē savu kandidātus uz šo uzsludināto štata vietu.
Citi aktuālie jautājumi
 M.Kaisala informē, ka ir apstiprināti 05.02.2013. iesniegtie Uzņēmuma Reģistra dokumenti.
 P.Pikše informē, ka grāmatvedei papildus samaksa būtu nepieciešama, jo ir palielinājies darba apjoms.

PAR – 3, PRET -0.
Valdes vienbalsīgi nobalsoja PAR .
 Biedrība „Mārupes uzņēmēji” sadalīja saziedoto labdarības naudu Mārupes novada skolām atbilstoši
iepriekš saskaņotajiem iesniegumiem, sastādot pieņemšanas nodošanas aktus.
 Valde nolēma izslēgt SIA „INCH” jo netika līdz šim apmaksāts rēķins par 2012. gadu.
PAR – 3, PRET -0.
Valdes vienbalsīgi nobalsoja PAR SIA „INCH” izslēgšanu no Biedrības „Mārupes uzņēmēji”.
Sapulci vadīja: ______________________ vārds, uzvārds
Protokolists:

______________________vārds, uzvārds

