MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
MOFTEK rendkívüli elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
Dátum: 2010. március. 29. hétfő 16.30 óra
Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: 1089 Budapest, Elnök u. 1. (DND tárgyaló).
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint.
Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna
Emlékeztető készítésének dátuma: 2010. április. 01.
Az elnök megállapította, hogy a rendkívüli elnökségi ülésen az elnökség
teljes létszámmal és a jelenléti ív szerint tagjaink közül többen is jelen
vannak. Az ülést megnyitja és a már korábban kiküldött meghívó szerint a
napirendi pontok, valamint a jegyzőkönyv vezető és hitelesítő elfogadását
kéri, melyet az elnökség egyhangúlag megszavazott.
Első napirendi pontként sor került a már korábban tudomásunkra jutott
nagykőrösi ügy részletes megvitatására. A hirdetés szerint a „tenyésztő”
kiskutyákat árul állítólagos ukrán törzskönyvvel, melyről kiderült, hogy
valótlan adatokat tartalmaz a szülők vonatkozásában. A szülők nem
rendelkeznek honosított törzskönyvvel és nincs tenyészszemléjük sem.
Kibővített elnökségi ülésünk határozata alapján egyesületünk hivatalos
megkeresést kezdeményez a MEOE felé kérve az ügy kivizsgálását. Az
eredményről tájékoztatást kérünk és ennek ismeretében további hivatalos
lépéseket kívánunk tenni, ha szükséges. Tagjainkat folyamatosan
tájékoztatjuk.
Második napirendi pontként hosszasan megbeszéltük azokat a pro és
kontra érveket, melyek alapján kezdeményezni szeretnénk, hogy
egyesületünk megkaphassa a fajtagondozást. Úgy ítéljük meg, hogy az
elmúlt évben végzett munkánk (bemutatók, nagy nevezési létszámú
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kiállítás, kirándulások, K99-es vizsga, felvezetői tanfolyam) alapján erre jó
esélyünk van. Ennek gyakorlati megvalósításáról is folyamatosan
tájékoztatjuk tagjainkat.
Harmadik napirendi pontként következett az egyebek: újabb 2 tagot vettünk
fel, melyet elnökségünk egyhangúlag megszavazott.
Beszéltünk arról, hogy újabb (a már meglévő pólókon kívül)
szóróanyagokat készítenénk a következő II. Speciál CAC kiállításunkra és
a befolyó bevétel egyesületünk vagyonát gyarapítaná. A kiállítással egy
napon megtartandó tenyészszemle munkabírójának megszavaztuk P.
Szabó Bélát. Felkérését intézzük.
Az egyesület elnöke tájékoztatta a jelen lévő tagokat az egyesület anyagi
helyzetéről, valamint a hivatalos anyagokat és a MEOE levelezést is
bemutatta.
A már korábban felvetett szlovák-magyar közös szervezésben megtartandó
kiállítással kapcsolatban Dr. Jakkel Tamás úr által írt állásfoglalást az elnök
ismertette és annak értelmében ez a kiállítás a jövő évben kerül
megrendezésre.
Ismét felvetődött a szűrés fontossága, hisz ettől az évtől már csak szűrt
kutyák vehetnek részt a tenyészszemlén és kerülhetnek be a tenyésztésbe.
Az előzetes szerződés tervezetet, mely a szűrés anyagilag történő
segítését is tartalmazza hamarosan mindenki megnézheti és
véleményezheti, hogy ezt követően hivatalossá tudjuk tenni.
Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.
kmf.
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