FICC Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı
19 Kasım 2016 Brüksel / Belçika
Mazeret bildiren Gianni Picilli ( İtalya ) hariç bütün üyeler katıldı. Egzekütif komitelerin
ağustos, ekim raporları ve Portekiz Ponte Lima'da yapılan yönetim kurulu toplantı
tutanakları ekseriyetle kabul edildi.
FİNANS
Bilançoda öngörülen kar 2016 da düşük kalmasına rağmen 11.000 euro artış
kaydedildi.
Uyarılara rağmen aidatlarını ödemeyen üyeler var. Bunların bir kısmı CCI (Beynelmilel
Kampçı Kartı) larını lisanslı olarak kendileri yaptırıyorlar. Aidat ödemedikleri takdirde
buna izin verilmeyeceği gibi, CCI da verilmeyecektir. Ayrıca ödenmemiş borçlara faiz
işletilmesine karar verildi.
RALLİLER
a) Portekiz rallisi genelde iyi geçti. Az miktarda şikayet alındı, birisi İtalya'dan. Yönetim
kurulu genel olarak ralliden memnuniyetlerini belirttiler.
b) Datça rallisi esnasında Yönetim Kurulu toplantısı yapılacaktır.
c) Taiwan rallisi 2017: Portekiz'de bilgi verildi. Daha sonra birkaç ek bilgi geldi.
•Almanya rallisi 2018 : Yetişkinler için katılma ücreti 140 euro, gençler için 70 euro
olarak kabul edildi.
e) Fransa 2019 : ralli alanı teftişi 18 Nisan 2017
f) Japonya 2019 : ralli alanı teftişi 2017 ilkbaharında yapılacak
GELECEK RALLİLER
2020 rallisi için Polonya ve İtalya aday
İrlanda Federasyonu 2021 rallisine talip
GENÇLİK RALLİLERİ
•2017 rallisi İngiltere'de, 2018 rallisi Barcelona'da yapılacak
YENİ ÜYELER
Litvanya Otomobil kulübün üyelik müracaatı kabul edildi. Başka aday yok
Motokaravan komisyonunda başkanın istifası üzerine yeni başkan Gérard Couté
olmuştur.

CCI
Bu konuda yapılması gereken çok iş var. Kampingleri ve üye kulüpleri daha çok CCI
kullanımına teşvik etmek gerekir.
Profesyoneller için kamping fuarına (SETT) stand açarak CCI tanıtımı yapıldı.
2017 Ocak ayından itibaren CCI sigortasına 25.000 ya kadar şahsi sigorta ilave olacak.
Sigorta şirketi ilgili belgeleri Ocak 2017 de bize verecek ve üyelere dağıtımı yapılacak.
FICC üzerinden sigorta almayan üyelerin de anlaşmalarının bir kopyasını bize iletmesi
lazım. Böylece herkes sigorta hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilecek.
Yönetim 2018 yılında CCI ücretlerine % 10 zam yapolmasına karar verdi.
Kanada Federasyonu FICC den ayrılacağı için tahakkuk etmiş borçlarını ödemesi
gerekiyor. Ödemediği takdirde hukuk yoluna baş vurulacaktır.
GENEL KURUL
2016 genel kurulunda kabul edilen tarih değişikliğine göre seçimli 2017 genel kurulu
17 Haziran 2017 de , saat 14.00 te Brüksel Warwick otelde yapılacaktır. İlgili kayıt
formları üyelere gönderilmiştir.
Bütün üyelere 2017-2020 yönetim kurulu adaylarını 17 Şubata kadar bildirmeleri
istenmiştir.
Gelecek Yönetim Kurulu toplantısı 20 Mayıs 2017 de Datça'da yapılacaktır

