Patvirtinta 2020-12-07 LFFF
visuotinio narių susirinkimo nutarimu
LFFF
NARIŲ PRIĖMIMO, STOJAMŲJŲ MOKESČIŲ IR
NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

1. Federacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę
Federacijos vykdomajam komitetui prašymą įstoti į Federaciją, įsipareigoję laikytis įstatų
reikalavimų ir sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Federacijos narių sąrašą
tvarko Federacijos Vykdomojo komiteto pirmininkas.
2. Asmuo, norėdamas tapti Federacijos nariu, pateikia prašymą Federacijos vykdomajam
komitetui. Juridinis asmuo kartu su prašymu pateikia registracijos pažymėjimo kopiją bei
stojančiojo juridinio asmens atitinkamo organo sprendimą tapti Federacijos nariu. Fizinis
asmuo kartu su prašymu pateikia asmens dokumento kopiją.
3. Nauji nariai priimami Federacijos vykdomojo komiteto sprendimu paprasta visų narių
balsų dauguma. Federacijos vykdomajam komitetui atsisakius kandidatą priimti į
Federaciją, kandidatas per 10 (dešimt) dienų nuo raštiško atsakymo gavimo dienos turi
teisę raštu apskųsti šį sprendimą Federacijos visuotiniam narių susirinkimui. Toks skundas
turi būti įtrauktas į artimiausiai rengiamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę, kurio
sprendimas yra galutinis.
4. Visi Federacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo mokamo nario mokesčio ar
teikiamos paramos dydžio.
5. Federacijos nariai turi šias teises:
5.1. Dalyvauti visuose Federacijos renginiuose;
5.2. Nustatyta tvarka naudotis Federacijai priklausančiu turtu bei teikiamomis
paslaugomis;
5.3. Tiesiogiai ar per savo atstovus dalyvauti Federacijos valdyme;
5.4. Gauti informaciją apie Federacijos veiklą, teikti pasiūlymus Federacijos veiklos
gerinimui;
5.5. Vykdant Federacijos veiklos programą, gauti Federacijos paramą;
5.6. Išstoti iš Federacijos raštu apie tai informavus Federacijos vykdomąjį komitetą.
6. Federacijos narių pareigos:
6.1. Laikytis Federacijos įstatų ir valdymo organų priimtų nutarimų;
6.2. Laiku mokėti stojamąjį ir nario mokesčius;
6.3. Aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje;
6.4. Saugoti Federacijai nuosavybės teise priklausantį turtą;
6.5. Per 14 (keturiolika) dienų raštu informuoti Federaciją apie kontaktinių duomenų,
adresų pasikeitimus.
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7. Federacijos narys Federacijos vykdomojo komiteto sprendimu gali būti pašalintas iš
Federacijos, jeigu jis:
7.1. Nesilaiko federacijos įstatų ar Federacijos valdymo organų teisėtų nutarimų;
7.2. Nemoka nario mokesčių arba nepadengia įsiskolinimų;
7.3. Negarbingu elgesiu menkina Federacijos vardą;
7.4. Yra likviduojamas kaip juridinis asmuo.
8. Sprendimas dėl nario pašalinimo priimamas Federacijos vykdomojo komiteto visų narių
paprasta balsų dauguma. Šį sprendimą Federacijos narys turi teisę per 10 (dešimt) dienų
surašytu pareiškimu apskųsti Federacijos visuotiniam narių susirinkimui. Toks skundas turi
būti įtrauktas į artimiausiai rengiamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę, kurio
sprendimas yra galutinis.
9. Išstojantis ar pašalintas narys privalo per 3 (tris) dienas padengti savo įsiskolinimus
Federacijai ir grąžinti naudojamą Federacijai nuosavybės teise priklausantį turtą.
Federacijos nariui išstojus ar jį pašalinus, stojimo, nario mokesčiai ar kitas Federacijai
perduotas turtas ir lėšos negražinami.
10. 2020 m. gruodžio 7 d. LFFF visuotinio narių susirinkimo metu patvirtinti mokesčiai:
10.1. stojimo juridiniam asmeniui – 50 eurų, metinis narystės juridiniam asmeniui – 30
eurų.
10.2. stojimo fiziniam asmeniui – 30 eurų, metinis narystės fiziniam asmeniui – 10 eurų.
11. Metinis narystės mokestis yra mokamas kartą per metus iki einamųjų metu kovo 31 d.
12. Stojamojo mokesčio sumokėjimas neatleidžia LFFF narių nuo pareigos einamaisiais
metais susimokėti nario mokestį.
13. Stojimo ir nario mokesčiai mokami bankiniu pavedimu pagal šiuos federacijos rekvizitus:
Gavėjas:
Lithuanian Functional Fitness Federation
a/s LT70 7044 0901 0120 5484
SEB Bankas
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