MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
MOFTEK elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
Dátum: 2009. július. 06. hétfő. 15 óra
Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: 1089 Budapest, Elnök u. 1. (DND tárgyaló).
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint.
Emlékeztetőt készítette: Nagy István Gábor
Emlékeztető készítésének dátuma: 2009. július. 10.
Az elnök az ülés megkezdése előtt a napirendi pontok sorrendi
változtatását javasolta, melyet az elnökség egyhangúlag megszavazott.
Így első napirendi pontként legnagyobb örömünkre ismét új tagok
felvételére került sor. Egyesületünk elnöksége két új belépő kérelmét
fogadta el és egyhangú szavazással döntött felvételükről.
Második napirendi pontként az egyebek következett. Beszámolót
hallgattunk meg a hét végi úszó-piknikező napról, mely nagyon jól sikerült
és mind a kutyák, mind gazdáik jól érezték magukat a délegyházi tó partján.
Elnök asszony javasolta, hogy a következő elnökségi ülésre készüljön el (a
tagok bevonásával) az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat
tervezete, valamint az őszi közgyűlésre az Alapszabály módosítása. Ezek
a módosítások elsősorban technikai jellegűek, de lehetővé teszik, hogy a
későbbiekben pályázatokon egyesületünk nagyobb eséllyel indulhasson. A
módosítások jóváhagyása a közgyűlés hatásköre.
Elnök asszony beszámolt egyesületünk jelenlegi pénzügyi helyzetéről és itt
szóba került, hogy pár tagunk még nem rendezte a teljes évi tagdíjat. Erről
tagjainkat e-mailben tájékoztatjuk.
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EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
A MEOE szokásos évi tájértekezletére a meghívót megkaptuk és az ott
elhangzottakról tagjainkat tájékoztatjuk.
Beszéltünk még Székely Gyöngyvér a bemutatót érintő javaslatáról, mely
az őszi „ Speciál CAC” kiállításunkhoz szervesen kapcsolódik.
Elképzelését elnökségünk maximálisan támogatta. A megvalósítás is
Gyöngyvér feladata és a munkát július 19-én Gödöllőn elkezdik.
Végül az októberi kiállítás fontosabb feladatairól beszéltünk. Sponzor
keresése, nevezési felhívás elkészítése, online nevezés lehetősége
honlapunkon, kártyák, katalógus elkészítése, díjak, különdíjak (esetleg
minden nevezőnek oklevél), ajándékok készítése (amit árulni lehet),
vendéglátás? ring-személyzet, segítők az előkészületeknél és helyben,
fotós (mindenről készít képet, amit felteszünk a honlapra).
A kiállítással kapcsolatban tervezünk egy kibővített elnökségi ülést tartani
augusztus végén, szeptember elején.
Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.
kmf.
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