MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
MOFTEK elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
Dátum: 2010. augusztus 31. kedd 15.00 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. szeptember 03.
Az elnök megállapította, hogy a 3 fős elnökség jelen van, a jelenléti ív
aláírásra került. Javasolja elfogadásra jegyzőkönyv vezetőnek saját magát,
míg hitelesítőnek Nagy István Gábor alelnököt, melyet az elnökség elfogad.
Ezt követően az ülést megnyitja és a már korábban kiküldött meghívó
szerint a napirendi pontok elfogadását kéri, melyet az elnökség jóváhagy.
Az első napirendi ponthoz kapcsolódó információ, hogy a Karakán Klub
július 31-i közgyűlésén előterjesztésre hozott határozatban lemondott az
orosz fekete terrier fajtagondozói jogairól. Erről hivatalos jegyzőkönyv
készült, melyet másolatban megkaptunk. Így a már korábban beadott
kérelmünket a MEOE elnökével történt egyeztetés után kiegészítettük egy
újabb beadvánnyal, mely leadásra került. Ezt figyelembe véve az országos
elnökség következő ülésén döntés születik fajtagondozás ügyben. Az
átmeneti időszakban együttműködésünket ajánlottuk fel a Karakán részére
már korábban engedélyezett rendezvények lebonyolításában (őszi CAC
kiállítás, tenyészszemlék). Feladatainkat a Karakán klub elnökével történt
előzetes egyeztetés után határozzuk majd meg.
Második napirendi pontként tárgyaltunk az összehívásra kerülő
közgyűlésről. A gazdasági jelentések határidőre elkészültek, a honlapra is
felkerültek, ott mindeni számára megtekinthetők. Az elnöki beszámoló is
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elkészült. A közgyűlésre tagjaink felé a hivatalos meghívó a szükséges
mellékletekkel időben kiküldésre kerül.
Következő napirendi pontként ismét új tagok felvételére került sor, melyet
egyhangúlag megszavazott és elfogadott az elnökség.
Az egyebek napirendi pont alatt ismét igen sok, elsősorban a jövőre nézve
megvalósításra váró feladatok merültek fel. Honlap még tartalmasabbá,
korszerűbbé tétele, nyilvántartási rendszer kidolgozása, tartalommal való
megtöltése, a jelenleg érvényben lévő tenyésztési és tenyészszemle
szabályzatok átdolgozása, jövő évi kiállításaink, tenyészszemléink
helyszíne, bíró kérdése, jövő évi rendezvénynaptárunk, stb.
Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.
kmf.
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