MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A
KÖZÖSSÉGÉRT

MOFTEK rendkívüli elnökségi ülés
Jegyzőkönyv

Dátum: 2012.06.08
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: 2464 Gyúró, Akácfa u. 3.
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint
Emlékeztetőt készítette: Meglécz Beáta
Emlékeztető készítésének időpontja: 2012.06.12

Első napirendi pont szerint a következő napi közgyűlés előkészítése, a klubtagokkal
megvitatandó kérdések, problémák felvetése:
A 2013-as világkiállítással egy időben tartandó klubkiállításhoz tagi javaslatokat kérünk a
lebonyolításhoz, nevezőknek adott ajándékok, emléktárgyakkal és a kiállítási díjakkal
kapcsolatban.
Dobai Zsuzsa javaslata a tagok és vezetőség között ki kell osztani az aktuális előkészítő
feladatokat és azt előre meg kell határozni, hogy ki milyen munkafázisban tud részt venni.
Dely Zsolt javaslata, gyűjtsük össze a potenciális szponzor lehetőségeket, a tagok javaslatait
is figyelembe véve, valamint vállalta az egyeztetést, szerződést a szponzorokkal.
Meglécz Bea javasolt egy előzetes költségtervezet készítését, hogy látni lehessen a kiállítás
megrendezéséhez szükséges befektetendő pénzösszeg nagyságát. Ezek tételesen:
-

bírók költsége 2x500 euro ~ kb 150 000 ft

-

bírók költsége utáni SZJA ~ kb 100 000 ft

-

terület bérleti díj ~ kb 120 000 ft

-

egyéb bírói költség ~ kb 50 000 ft
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-

segítők ~ kb 50 000 ft

-

serlegek ~ kb 150 000 ft

-

katalógus ~ kb 150 000 ft

-

egyéb (pl hatósági ktg-ek, ajándékok) ~ 200 000 ft

-

összesen ~ kb 1 000 000 ft

Az elnökség javaslatokat gyűjtött a nevezőknek adandó ajándékokra:
oft-s kitűző, startszámtartó, mappa orosz fekete terrieres logoval, magyaros ajándék.
Ezen kívül már legyártott ajándékok: toll, itató, esőkabát, ürülékes zacskó-tartó.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a fajtánkat bíráló összes magyar bírót meghívjuk a
klubkiállításra, akiket felkérünk a legszebb magyar kutya kiválasztására.
A kiállításon kiadásra kerülne a Best In Show program keretében az osztály-győztesek
között a legszebb kan és a legszebb szuka cím kiadása, amelyre a fajtagyőztességre nem
konkuráló bébi és kölyök kutyák is részt vennének.
Meglécz Bea javasolta a fajtamentő klubbal való szorosabb kapcsolattartást, pl értesítést
küldünk az egyesület eseményeire, kiemelt helyet biztosítunk a sátruknak a kiállításunkon,
emléktárgy árusítási lehetőséget biztosítunk, adománygyűjtésre biztosítunk lehetőséget,
vagy távollétük esetében végzünk. Ezen kívül a vezetőség támogatja, hogy minden a
klubkiállításunkra és a special kiállításunkra nevezett kutya nevezési díjából 500-500 ft
átutalásra kerüljön a fajtamentők számlájára.
A 2012-es klubkiállításra a korábban felkért bíró visszalépése miatt új bírót, Orcsik Istvánt,
Szerbiából, kértünk fel.
A klubkiállítás propagálását a korábban megszokott formákban folytatjuk: hirdetés az „A
kutya” újságban, honlap, facebook, orosz fekete terrieres hazai és külföldi fórumok,
közvetlen kapcsolatok.
A májusban elhalasztott special cac új időpontját nem határoztuk meg, a nyári hőség és a
szeptemberi klubkiállítás időpontja miatt keressük a lehetőséget egy esetleges téli
időpontnak, akár más fajta klubkiállításához csatlakozva.
Dobai Zsuzsa a Meoe aktuális helyzetéről adott tájékoztatást, hivatalos információ nincs,
törzskönyvezéshez papírokat befogadnak, de nem törzskönyveznek, nem írnak át papírokat,
de egyelőre a tervezett kiállítások 2012. június 30-ig megrendezésre kerülnek.
Dobai Zsuzsa felvetett egy tagi javaslatot, ami országos szintű kutyakozmetikus verseny, a
Meoe támogatásával, aminek a döntője lehetne a Moftek klubkiállítás helyszíne. Ez a
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javaslat nem került támogatásra az elnökség által, mivel a klub keretein belül sem megfelelő
anyagi sem emberi erőforrás nem áll rendelkezésre a szervezéshez.
Ezek után kötetlen beszélgetés folyt.
Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.
Kmf.
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