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Sedinta ordinara BF al FRGO
din data de 6 august 2020 – ora 21:00

- videoconferinta Skype, conform Art. 49 alin. (5') din Statutul FRGO, completat in 
AG din 06.02.2019, Vatra Dornei, Suceava.

- moderator: Iulian Toma
- secretar de sedinta: Cristian Bratu

Agenda:
1. Verificare demersuri finale decont Croatia
2. Reglementare activitate competitionala in spatii inchise
3. Raspuns pt. invitatia din China - Qiyuan Hangzhou Branch
4. Informare Adunare Generala EGF 28 iulie 2020
5. Stadiul procesului cu domnul Dan Iugulescu
6. Regulament echipe
7. Reevaluare calendar in functie de info MTS

===============================================

1. Finalizare demersuri decont Croatia

- Inventar cu privire la ce demersuri/documente mai au de realizat BF si 
executivul FRGO pentru completarea dosarului de decont.

- Se responsabilizeaza Catalin Taranu sa finalizeze inventarul documentatiei 
si formele finale ale documentelor oferite de catre doamna contabil.
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2. Reglementare activitate competitionala in spatii inchise
- Sustinem de principiu propunerea FRSah (3 voturi pentru si 2 impotriva). 
- Consultam membrii FRGO cu privire la initiativa FRSah, urmand sa 

modelam raspunsul FRGO in urma raspunsurilor de la cluburile proprii
(4 voturi pentru 1 impotriva).

3. Raspuns pentru invitatia din China - Qiyuan Hangzhou Branch
- Domnul Iulian Toma este mandatat sa conduca aceasta comunicare cu 

organizatorii evenimentului pentru a obtine mai multe detalii cu privire la 
ce presupune concret sa devenim organizatie sustinatoare.

4. Informare Adunare Generala European GO Federation
- desfasurata online in data de 28 iulie 2020 pe Zoom (cu durata de peste 5 ore)

Catalin Taranu: 
- S-a discutat problema sistemului de taxe platite de catre Asociatiile/Federatiile 

membre, multe tari cu o comunitate mica protesteaza impotriva taxei standard 
de 200 euro, se considera reevaluarea sistemului de taxe.

- Martin Finke din partea EGCC a avut o prezentare a stadiului in care se afla 
vanzarea imobilului EGCC si proiectul de infiintare a unei noi fundatii Iwamoto cu 
obiectivul de a sprijini popularizarea Go-ului in Europa. 

- S-a confirmat dreptul de organizare a EC pentru Ukraina in 2021 si Romania in 
2022, totusi raportul lui Manja Marz in calitate de congres advisor sugereaza ca 
decizia nu este finala (in cazul Romaniei) 

Cristian Bratu: 
- Nu au existat primiri sau excluderi de membri.
- S-au prezentat o multitudine de rapoarte (ale presedintelui, vicepresedintilor, 

secretarului, trezorierului, ale cenzorilor si ale presedintilor de comisii EGF), iar in 
urma discutiilor pe seama acestora s-a desprins ideea ca este nevoie de un mai 
mare control asupra modului in care sunt administrate finantele organizatiei.

- Cateva tari au reclamat faptul ca nu li s-a aprobat apelarea la valoarea redusa a 
cotizatiei (cea permisa tarilor cu o comunitate de GO mica). Oficialii au reclamat 
la randul lor probleme in procesul de raportare a numarului de membri din 
partea acelor tari. In concluzie refuzul ramane valabil iar tarile reclamante au fost 
invitate sa propuna o modificare a sistemului de taxare care sa fie votat in viitor. 

- S-a convocat o AG Extraordinara a EGF pentru luna Decembrie 2020.
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5. Stadiul procesului cu domnul Dan Iugulescu
- Domnul Secretar a fost insarcinat de catre BF sa initieze demersurile de 

realizare a intampinarii. Nu s-a ocupat de acest subiect.
- Intampinarea a fost realizata fara asistenta domnului Secretar de catre 

domnul Tiberiu Fratica cu consultarea unui avocat si cu aprobarea 
membrilor BF.

- Intampinarea a fost semnata de catre domnul Catalin Taranu si trimisa in 
data de 4 august 2020 catre Tribunal Bucuresti Sectia 3 Civila ADM F.

6. Regulament echipe
- Exista o propunere trimisa pe mail de catre domnul Iulian Toma.
- Membrii BF sunt rugati sa isi ofere opiniile lor relativ la continutul 

documentului pana la sedinta urmatoare.
- Ulterior urmand ca documentul sa fie trimis spre consultare catre Cluburi.

7. Reevaluare calendar competitional FRGO 2020

Sa primim si sa analizam mai intai:
a. rezultatul demersurilor de la punctul 2: Reglementare activitate 

competitionala in spatii inchise, si
b. raspunsul MTS la propunerile de realocare bugetara.

Urmand ca o eventuala reprogramare a concursurilor in spatiu fizic sa se realizeze in 
functie de aceste informatii de la MTS, si daca situatia epidemiologica o va permite.

Membrii BF ai FRGO:

Catalin Taranu Zamfir Moldovan

Tiberiu Fratica Cristian Bratu

Iulian Toma


