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Emlékeztetőt készítette: Nagy István Gábor
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Az elnök megállapította, hogy az elnökség valamennyi tagja jelen van.
Megnyitotta az ülést és a már korábban kiküldött meghívó szerint a
napirendi pontok elfogadását kérte, melyet az elnökség egyhangúlag
megszavazott.
Így első napirendi pontként ismét új tagok felvételére került sor.
Egyesületünk elnöksége hat új belépő kérelmét fogadta el és egyhangú
szavazással döntött felvételükről.
Második napirendi pontként beszéltünk az Év Kutyája, Év Tenyésztője cím
bevezetéséhez szükséges ponttáblázat véglegesítéséről. Felvetődött, hogy
pontegyezőség esetén plusz pontot kapjon az a kutya, aki szűrési
eredménnyel rendelkezik. Illetve ennek egy másik variációja, hogy a
szűrést eleve plusz ponttal jutalmaznánk, függetlenül a kiállítási
eredményektől. Erről még mindenképpen a tagság véleményét is kikérjük
és csak ezt követően véglegesítjük.
Harmadik napirendi pontként beszéltünk egy őszi szlovák-magyar közös
szervezésű kiállítás megtartásáról. Ők kerestek meg bennünket ezzel az
ötlettel. Miután több nyitott kérdés is volt ezzel kapcsolatban írásban
kértem a MEOE állásfoglalását ( miután erről még tavaly nem tudtunk, így
nem kérvényeztük, tehát nincs benne az éves kiállítás naptárban, ők
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fajtagondozók, mi nem, tehát nem adhatunk klub-győztes címeket, stb.).
Reméljük hamarosan jön válasz és ezt követően tagjainkat tájékoztatjuk.
Abban született egyetértés, hogy a helyszín mindenképpen itt legyen
(esetleg a novemberi budapesti kiállításokhoz kapcsolódva).
Következett az egyebek: beszéltünk a MEOE közgyűlésén elhangzottakról,
melyről az összefoglalót valamennyi tagunk megkapta. Ismét felvetődött,
hogy egyesületünk támogatást nyújtana, hogy minél többen szűressék meg
kutyáikat. Ennek gyakorlati kidolgozása folyamatban van és honlapunkon
hamarosan közzétesszük. Miután erre az évre tolódott a nyugati régió
bekapcsolása mind a kiképzés, mind a bemutató csoport bővítése terén,
így Székely Gyöngyvér előzetes egyeztetés után a Göcsej Kutya Klub
vezetőjével felvette a kapcsolatot. Pozitív volt a visszajelzés és a
továbbiakról folyamatosan olvashattok honlapunkon.
Elnök asszony
beszámolt egyik „tenyésztő” nem túl korrekt ténykedéséről és a megtett
lépésekről. Felhívta még arra is a figyelmet, hogy miután változott a MEOE
tagsági kártyák kiadási rendje, így jó lenne, hogy minél hamarabb mindenki
tudná rendezni a tagdíját, hogy neve leadásra kerüljön.
Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.
kmf.
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