MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
MOFTEK elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
Dátum: 2010. május 05. szerda 15.00 óra
Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: 1089 Budapest, Elnök u. 1. (DND tárgyaló).
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint.
Emlékeztetőt készítette: Kiss Sándor
Emlékeztető készítésének dátuma: 2010. május 07.
Az elnök megállapította, hogy az elnökségi ülésen az elnökség teljes
létszámmal megjelent és ezt a jelenléti ív aláírásával igazolják. Az ülést
megnyitja és a már korábban kiküldött meghívó szerint a napirendi pontok
elfogadását kéri, valamit javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezető és hitelesítő
személyét hagyjuk jóvá, melyet az elnökség egyhangúlag megszavazott.
Első napirendi pontként ismét új tag felvételére kerül sor, melyet az
elnökség elfogad. Az elnök tájékoztatása szerint ezzel 33 tag jelenleg az
egyesület létszáma, de még további felvételek is várhatók.
Második napirendi pontként a Speciál CAC kiállításunkkal kapcsolatos
teendőket beszéltük meg igen részletesen. A beérkezett 33 fő nevezése
ligen szép és külön öröm, hogy négy országból, köztük az anyaországból is
neveztek kiállításunkra. A befizetések rendben vannak, néhány helyszíni
fizetés lesz, illetve a reggeli tenyészszemlére is ott történik meg a befizetés.
A tenyészszemle munka és küllembírójának felkérése megtörtént és
várhatóan 4 kutya vesz majd részt a szemlén. A kiállítást ismét a Josera
cég szponzorálja, illetve a serlegek egy részét is kifizeti. Ennek
köszönhetően az osztályokba nevezettek 1-3 helyezéseknél serleget
kapnak, de minden nevező kivétel nélkül ajándékcsomagot is átvehet majd.
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Kovács Gyusziék ismét felajánlották, hogy a kiállítás után az általuk
készített finom ebéden vendégül látják valamennyi nevezettett. Ezt előre is
nagyon köszönjük.
A katalógus készítése folyamatban van, az értesítések időben kimennek, a
ring személyzet is rendben van.
Az egyebek napirendi pontban beszéltünk a MEOE felé leadásra kerülő
levelünkről, melyben a fajtagondozás megszerzésére irányuló kérelmünket
fogalmaztuk meg. Elnökünk tájékoztatása szerint az egészségügyi
szűrésekre vonatkozó szerződés aláírás előtt áll, de azt kellene még
eldöntenünk, hogy egyesületünk a korház által adott engedményhez milyen
további összeggel járul hozzá. Ezt megtárgyaltuk és döntést hoztunk, hogy
2.000-Ft-ot adunk minden tagunknak a szűrések támogatására és így az
összeg összességében 5.000-Ft. A szerződést ezt követően az elnök
aláírja és arról tagjainkat értesítjük, illetve elkészítjük azt a Bekérő lapot,
melyet abban az esetben kell csatolni a felvételekhez, ha azok máshol
készülnek, de az értékelés a szerződött korházban készül el.
Szót ejtettünk még az alapszabályunkban történő esetleges változásokról,
de ezeket szeretnénk a MEOE szabályzataival harmonizálva elkészíteni,
tehát azok változásait megvárjuk.
Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.
kmf.
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