AICO Mezinárodní asociace olympijských sběratelů
Průběh Valného shromáždění, 22 května 2014, Olympijské museum, Lausanne, Švýcarsko.
1. Seznamy:
a) Jako kandidáti pro volbu do výkonné rady byli navrženi:
· Dr. Roman Babut, polský Klub olympijské a sportovní filatelie "Olympian" (POL)
· pan Stathis Douramakos, Společnost olympijských sběratelů (GBR)
· pan Gianni Galeotti, Unione Italiana Collezionesti Olimpici & Sportivi U.I.C.O.S. (ITA)
· pan Branislav Delej, Slovenská společnost olympijských a sportovních sběratelů (SVK)
· pan Eliseo Ruben Otero, Grupo Tematico Deportivo PODIUM (ARG)
· pan Mark C. Maestrone, Sportovní filatelisté mezinárodní SPI (USA)
· pan Eduardo Gabriel Alvarez Apolo, a.F.O.D.E. (ECU)
· pan Christophe Ait-Braham, Association Francaise des Collectionneurs Olympiques et Sportifs AFCOS
(FRA)
· pan Donald Bigsby, Klub olympijských sběratelů (USA)
· pan Jaroslav Petrásek, Olympsport - Czech association pro olympijskou a sportovní filatelii.
b) Představitelé IOC:
· pan Francis Gabet, vedoucí kultury a oddělení dědictví.
· paní Stéphanie Coppex, sítě a ředitel projektu IOC komise
· pan David Maiden, IOC poradce
c). Pozorovatelé:
· pan Samih Mudallal, člen IOC za Sýrii
· Syed Shahid Ali, IOC člen pro Pákistán
· pan M. Bergman, člen Commission IOC pro filatelii , numizmatiku a memorabilie
· pan M. Tecardi, člen IOC pro filatelii, numizmatiku a memorabilie
· pan J. P. Piquot, člen IOC pro filatelii, numizmatiku a memorabilie
· pan G. Dolianitis, Řecko
· pan A. Virvilis, Řecko
· pan J. L. Emmenegger, Suisse
d).Omluvy:
· pan Jaroslav Petrasek, Olympsport, který je nemocný.
· pan Don Bigsby, Olympin Club, který je nemocný.
2. Úvodní poznámky:
Pan D.Maiden (IOC Advisor) přivítal přítomné a byl zvolen zapisovatelem. Vysvětlil, že účelem setkání je
založit AICO a zvolit jeho první výkonný orgán. Setkání se zúčastnili zástupci 19 klubů, které pracovaly
téměř 3 roky pro to, aby vytvořili novou mezinárodní organizaci pro olympijské sběratele. Ať tak nebo
onak, IOC byl součástí setkání, protože AICO technicky neexistuje, dokud nebude zvolen jeho výkonný
orgán a vztah s IOC je zásadní pro budoucnost AICO.
Pan Maiden vysvětlil, že pozorovatelé jsou vítaní, ale nemohou se účastnit vlastního jednání.
3. Program a administrativní záležitosti:
Paní Coppex vysvětlila činnost tlumočnických zařízení a navrhla program pro setkání. Kopie programu
byla doplněna minutáží. Paní Coppex vyzvala každého klubovního delegáta, aby se představil a podal
krátký popis klubu.
4. Pozadí AICO a vztah mezi IOC a AICO:
Pan Gabet vysvětlil pozadí okolností, vedoucích k rozpuštění FIPO a vyzval přítomné k vyjádření, zda a v
jaké formě, by měl nový mezinárodní svaz pro olympijské sběratele být utvořen. Poznamenal, že pracovní
skupina doporučila organizací nové instituce pokrýt všechny typy olympijského sbírání, nejen filatelii.
Pan Gabet děkoval členům pracovní skupiny, ze kterých všichni byli přítomní na schůzi: Byli to pánové R.
Farley, J. P. Piquot, T. Lippert, R. Babut, M. Maestrone, G. Rolland a R. Huot.
Pan Gabet mluvil o vztahu mezi IOC a navrhovaném novém AICO. Řekl, že IOC podporoval olympijské
sbírání, protože to byl jeden z prostředků komunikace, olympijského ducha a způsobů zkoumání historie

olympiád. Řekl, že IOC měl stanovené jednotlivé styčné body pro sběratele uvnitř IOC prostřednictvím
paní Coppex.
Zdůraznil, že AICO nevzniklo jako FIPO pouze pod novým jménem FIPO, neboli: AICO pokrývá všechny
oblasti sbírání, FIPO jen filatelii. AICO je řízeno kluby sběratelů, FIPO bylo řízené IOC. Jestliže AICO má
být nezávislá instituce, je nezbytné mít Memorandum o porozumění mezi AICO a IOC; dokument potřebný
k tomu, aby identifikoval práva a povinnosti každé z podepsaných složek.
Jednou je AICO ustanovené, má tedy příležitost k tomu, aby žádalo o formální status organisace,
podporované IOC, přístup k zvláštnímu logu a stejným právům a podpoře jako další formálně rozpoznané
organizace, například ISOH.
5. Otázky na prezentaci pana Gabeta:
Řada klubových delegátů se ptala, zda AICO nebo jeho členské kluby mohou užívat olympijské kruhy v
logu, jak bylo v případě FIPO. Bylo argumentováno tím, že byl rozdíl mezi komerčním použitím kruhů a
jejich použitím institucionárním. Pan Gabet odpověděl, že IOC vedl recenzi ochrany značky a použití
kruhů je nyní velmi omezené. Samostatné olympijské kruhy nebudou povolené ani AICO, ani jiné
organizaci. Místo toho, zvláštní logo, které bude mít kruhy začleněné, spolu s nějakým textem nejsou
vyloučené. Ať tak nebo onak, AICO musí nejprve zažádat a přijmout oficiální uznání. To může trvat až
několik měsíců.
6. Hlasování o založení AICO:
Do programu setkání bylo zařazeno následující prohlášení :
„Signatáři klubů olympijského sběratelství souhlasí se založením Association Internationale des
Collectionneurs Olympiques (AICO) a přijímají Statut k tomu připojený.“
Úprava byla přijata, souhlas byl poskytnut jednomyslně, každý oficiální zástupce klubu podepsal
souhlasný dokument.
7. Nové podepsání MOU (memorandum) s IOC:
Teď, když AICO již právně existuje, je nutností žádat nový výkonný orgán o nové podepsání MOU s IOC:
Toto Valné shromáždění žádá výkonný výbor AICO, aby podepsal MOU s IOC. Návrh byl přijat
jednomyslně.
8. Úvod kandidátů na volbu do výkonného orgánu:
Každý z přítomných kandidátů přednesl krátkou slovní prezentaci k tomu, aby podpořil svoji kandidaturu.
Pánové Bigsby a Petrasek se nemohli volby osobně zúčastnit kvůli nemoci.
9. Volba výkonné rady AICO
Paní Coppex vysvětlila následující proces. Volí se 5 členů, 3 na 4 roky a 2 na 2 roky. Oznámila, že dostala
dva hlasovací lístky od Olympsportu (pan Petrasek). Byly vybrány hlasovací lístky od přítomných zástupců
klubů, celkem bylo k dispozici 33 hlasovacích lístků a stejný počet byl vybrán. Paní Coppex opustila
místnost, aby spočítala hlasy s pomocí paní Mélanie Piller, její asistentky. Následovně se vrátila a předala
výsledky panu Maidenovi. Pan Maiden četl výsledky a při tom zjistil nějakou chybu v číslech. Oznámil, že
řada hlasovacích lístků nebyla vyplněná správně, protože číslo nebylo umístěno proti jménu kandidáta.
Pan Maiden odeslal účastníky na oběd, zatímco on vyšetřoval věc podrobně a zvažoval nové volby
otevřené. Při opětovném setkání pan Maiden řekl, že záležitost je možné řešit dvěma způsoby.
(a) Pohlížet na hlasovací lístky, které byly nesprávně vyplněné, jako na neplatné, stáhnout je z
voleb a spočítat zbývající platné hlasy; NEBO
(b) Než volby rozhodnout na základě zmatku, provést je ještě jednou znovu, Pan Maiden řekl, že
on doporučuje volbu b), což se mu zdá nejférovější, ale že je na přítomných, aby se rozhodli. On navrhl
hlasování aklamací pro a) nebo proti návrhu b). Většina delegátů podporovala volbu (b), takže každému
delegátovi byla poskytnutá nová sada hlasovacích lístků. V případě Olympsportu, který nebyl přítomný,
ale jehož originální hlasovací lístek byl správně vyplněný, se předpokládaly stejně rozdělené hlasy jako v
první volbě. Hlasovací lístky byly sebrané a spočtené. Počítání provedla opět pí.Piller a pí.Coppex. Paní
Coppex předala panu Maidenovi výsledky:
Pan C. Ait-Brabham
213 body ELECTED pro 4 roky
Pan G Galeotti
210 body ELECTED pro 4 roky
Pan M Maestrone
209 body ELECTED pro 4 roky

Pan R. Babut
Pan B. Delej
Pan S. Douramakos
Pan R. Otero
Pan.E. Apolo
Pan D. Bigsby
Pan J. Petrasek

187 body ELECTED pro 2 roky
186 body ELECTED pro 2 roky
175 body
171 body
166 body
156 body
142 body

10. Výkonná schůze správní rady
Následovalo vyhlášení výsledku voleb, členové výkonného výboru, společně s IOC observerem a panem
Maidenem jako poradcem se setkali, aby rozhodli, kdo by plnil specifické funkce ve výkonném výboru a
začali plánování jejich budoucích akcí.
Výbor rozhodl o následujícím rozdělení funkcí:
· president:
Dr. R. Babut
· viceprezident:
Pan M. Maestrone
· viceprezident:
Pan G Galeotti
· jednatel:
Pan C. Ait-Brabham
· pokladník:
MUDr. B. Delej
President, Dr.Babut, ohlásil shromáždění výsledky předběžné diskuze o schůzkách a jejich náplni, jako
jsou administrativní problémy, otevření bankovních účtů, množství podpisů požadovaných atd
11. Uzavření komentářů:
Pan Maiden blahopřál všem, kterých se to týká: klubům, všem kandidátům, nově zvolenému výboru a
celému AICO pro budoucnost vše nejlepší.
zapsal David Maiden,
IOC poradce

