Výborová schůze KRaAOP
Žižice, 28.9.2011

Za výbor přítomni:
Mgr. Denisa Adamová (DA)
Mgr. Natálie Bezvodová (NB)
Eva Červená (EČ)
Ivo Masopust (IM)
Ester Románková (ER)
Táňa Sobíková (TS)
Soňa Vágnerová (SV)
Za revizní komisi přítomni:
Eva Kubínová (EK)
Petr Rajský (PR)
Tomáš Vágner (TV)
Omluvena:
Ing. Eva Mayerová (EM)

Zápis – Výborová schůze KRaAOP – Žižice, 28.9.2011

ZMĚNY VE VÝBORU







ZODPOVÍDÁ

Z výboru jednohlasně odsouhlaseno za porušování klubových stanov ukončení
Ing. Evy Mayerové z pozice jednatelky a poradkyně pro plemeno SAO.
Dovolen nový prozatímní výbor, který bude předložen na členské schůzi v roce
2012 ke schválení takto:
Výbor klubu: Mgr. Natálie Bezvodová (která zároveň se stala zodpovědnou za
JRO), Ivo Masopust, Ester Románková
Revizní komise: Eva Kubínová, Tomáš Vágner
Zároveň byli doporučenou poštou vyzvání Josef Svoboda (dosavadní pokladník)
a Ing. Eva Mayerová (dosavadní jednatelka, poradce pro plemeno SAO) k dodání
veškerých podkladů za klub, a to nejpozději do 14.10.2011. Pokud se tak nestane,
bude kontaktováno ČMKU.
Pokladníka bude zastávat: Ing. Lenka Rajská, Kočín 3, 331 41 Kralovice.
Všechny podklady, které aktuálně máme, ji předá EČ. Ing. Rajská připraví
vyúčtování roku 2011 na členskou schůzi na začátku roku 2012.

OSTATNÍ










Zápis z členské schůze z 2.7.2011, který není dosud na klubovém webu, zajistí do
17.10.2011 předsedkyně klubu.
EČ zjistí možnost u webmasterky vkládat na klubový web videa z klubových akcí
a bude následně informovat výbor.
EČ rovněž zjistí, po domluvě s webmasterkou, zřízení nové podsekce na
klubovém webu, kde se v budoucnu povedou všichni chovní psi a feny, rozdělení
dle plemen, s podrobnými informacemi o uchovaném jedinci (výpis z bonitační
karty) a bude informovat výbor.
TS zajistí nové bonitační karty pro plemeno MSP.
PR dal ke zvážení předložit na příští členskou schůzi rozšíření počtu členů ve
výboru.
Návrh výboru na příští členskou schůzi hlasovat o volbě dalšího DKK
posuzovatele, nemít jen jednoho.

Jednohlasně výborem odsouhlaseno uchovnění psů na jaře 2012, a to 7.4.2012
v Žižicích p. Karlem Hořákem.
Moravské uchovnění se bude konat na podzim, datum bude dodáno na web.
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ER navrhla úplné zrušení možnosti vyúčtování soukromých cest pro jednoho
organizátora klubového setkání – jednohlasně odsouhlaseno.
Zároveň se jednohlasně odsouhlasilo, že na klubové a speciální výstavy pořádané
klubem, rovněž na předvedení psa za účelem uchovnění, budou zodpovědní členi
výboru dostávat Kč 3,--/km.

Zapsala: Mgr. Denisa Adamová
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