MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
MOFTEK elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
Dátum: 2012. március 21. 17.30 óra
Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: 2464 Gyúró, Akácfa u. 3.
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint.
Emlékeztetőt készítette: Meglécz Beáta
Emlékeztető készítésének dátuma: 2012. március 22.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontokat ismerteti Dobai Zsuzsa.
Első napirendi pont szerint Dobai Zsuzsa tájékoztatja az elnökséget 2 új beérkezett
tagfelvételi kérelemről
Valamint a 2012-es tagdíj befizetések az előző évek befizetési üteméhez képest kését
mutatnak a már meglévő tagjaink viszonylatában,. Ennek oka lehet, hogy többen csak a
helyben lévő kiállításokra neveznek, ezek nevezése határideje még nem aktuális.
Szükséges lenne új tagokkal bővíteni az egyesületet, ami a stabilitást elősegítené, erre
vonatkozólag a tenyésztők nagyobb támogatására van szükség, az új tulajdonosok
személyében. Dobai Zsuzsa és Meglécz Beáta vállalta, hogy egyeztet a tagdíjat nem
fizető előző évi tagjainkkal.
Második napirendi pont alapján , Dobai Zsuzsa felkérte a 2012. május26-i Speciál CAC
kiállításra Takács Lilla bírót, aki elvállalta mind a kiállítás, mind a tenyészszemle küllemi
bírálatát is. Munkabírónak felkérjük P. Szabó Béla urat.
A 2012. szeptember 8-i klubkiállításra több bíró neve került felvetésre: esősorban
felkérésre kerül Bojan Matakovic (HR), tartalék bírók Kelemen Attila (RO), Lokodi Zsolt
(RO) és Stefan Stefik(SK).
A héten Meglécz Beáta kiküldi a felkérését Bojan Matakovicnak, amint beérkezik a
visszajelzés, azonnal elkezdődik a kiállítás hirdetése a tagjaink körében és külföldön
egyaránt.
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Egyebek: Egyesületünk stabilitása érdekében fontos az 1%-ok felajánlása. Ehhez
kapcsolatosan fel kell hívni a tagok figyelmét, a körlevél elkészítését vállalta Dely Zsolt.
Dobai Zsuzsa felajánlott egy lehetőséget kedvezményes telefon-flotta használatának
lehetőségét a tagjaink számára, amiről tájékoztatást fog küldeni.
A jövő hét folyamán Dobai Zsuzsa értesíti a tagokat a MEOE tájértekezletén
elhangzottakról, ami egyrészt érinti a MEOE helyzetét, másrészt kitér a 2013-as
világkiállítással kapcsolatban.
Az egyesületünknek mindenképpen támogatót kell szerezni a 2013-as világkiállítással
együtt tartott kiállításra. Ezzel kapcsolatosan Dobai Zsuzsa megkeresi az eddigi
támogatónkat a Joserát és írásbeli garanciát, illetve feltételeket kér tőlük. Ezen kívül
egyéb támogatókat is keresünk, amiben a tenyésztők segítségét kérjük, illetve Dely
Zsolt is felajánlotta a segítségét a tárgyalásokban. Ötletként felmerültek más tápgyártó,
kozmetikumokat és felszerelést fogalmazó cégek.
Bírói javaslat: Revaz Khomasuridze (RUS), de május közepéig keresni kell 3-4
bírójelöltet, akikkel el kell kezdeni a kapcsolatfelvételt és a felkérést.
Az elnökségi ülésről készült hanganyag archiválásra került.
kmf.
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