MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A
KÖZÖSSÉGÉRT

MOFTEK elnökségi ülés
Jegyzőkönyv

Dátum: 2012.09.28
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: 2464 Gyúró, Akácfa u. 3.
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint
Emlékeztetőt készítette: Meglécz Beáta
Emlékeztető készítésének időpontja: 2012.09.30

Első napirendi pont a klubkiállítás visszajelzéseinek átbeszélése. A klubtagjainktól és a
külföldi kiállítóktól egyértelmű pozitív visszajelzés, mind a lebonyolítás, mind a díjazás, mind
a helyszínről. A fajtamentő egyesület is köszönetét fejezte ki a nevezések után felajánlott
összegért. Gazdaságilag negatív volt a kiállítás megrendezése.
Az Apeh előzetes visszajelzése a felajánlott 1%-ra kb 350000 ft körüli összeg kerül
átutalásra az egyesület számlájára. E miatt a várhatóan az éves mérleg pozitív lesz.
Az év záró klub-ebéd-vacsora tervezett dátuma 2013. február 9 vagy február 23. Az időpont
véglegesítésre és a helyszínre javaslatot október végéig kérünk a tagjainktól.
Következő pontban a jövő évi, 2013-as világkiállítással egyidejűleg rendezendő
klubkiállításról egyeztettünk. A Meoe alkalmazott díjszabásának és a világkiállítás idején
tartandó cacib kiállítás díjazását alapul véve az alábbiak alapján kerültek megállapításra a
nevezési díjak:

Meoe tagoknak
1. kutya
további kutya
bébi/kölyök
tenyész pár/csoport

1. nevezési határidő
2. nevezési határidő
2012.02.15-ig
2012.04.15-ig
5000 ft
6000 ft
4500 ft
5500 ft
3000 ft
3000 ft
3000 ft
3000 ft
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veterán

ingyenes
Nem Meoe tagok a fenti díj dupláját fizetik

ingyenes

1. nevezési határidő
2. nevezési határidő
Külföldiek részére
2012.02.15-ig
2012.04.15-ig
1. kutya
50 euro
60 euro
további kutya
40 euro
50 euro
bébi/kölyök
25 euro
25 euro
tenyész pár/csoport
25 euro
25 euro
veterán
ingyenes
ingyenes
Helyszíni fizetésre nem lesz lehetőség.
A bírálatok során leíró bírálatokat kérünk, angol nyelven (FCi nyelv).
A best in show programban gyerek-kutya pár, fiatal felvezető, senior felvezető (40-60 év és
60 év fölött). nevezési díj 1000-1000 ft 10-10 euro.
A best in showban bemutató kutya Boris legyen, Dobai Zsuzsa egyeztet a gazdájával.
Profi fotós felkérés, Ullaga Andi testvérével egyeztet Dely Zsolt, profi hely kialakítása,
azonnali képek, fotós reklámjának megjelenése a katalógusban. Szerződés kötése minél
hamarabb a fotóssal, a lekötés miatt.
Ajándékok: Dobai Zsuzsa és Meglécz Bea leleltározza a nála lévő készleteket, következő
alkalommal egyeztetés. Dönteni a nevezők ajándékáig az év végéig. Rendelés az év végén,
kihasználva a kedvezményeket.
Utána járni, esetleges startszámtartó, mint ajándék lehetőségének, honnan lehetne rendelni.
A bírálati lapot tartalmazó dosszié Moftek logóval való ellátása, részvételi oklevél.
2013. januárban meg kell kötni a szerződést a helyszínnel. Közreműködő segítőket
diákszövetségen keresztül kellene alkalmazni.
Utolsó pontként a honlap frissítéséről, átszerkesztéséről, megújulásáról beszéltünk. Dobai
Zsuzsa átküldi az elkészült tervet ezzel kapcsolatban, ami alapján lehet tovább ötletelni. 11,5 hónap múlva tudna indulni az on-line nevezés, amiben bankkártyás fizetésre is lesz
lehetőség.
Novembertől el kell kezdeni a klubkiállítást hirdetni a szokásos csatornákon. Havonta
frissíteni a hirdetéseket (tchiorny.net, netboard, külföldi fórumok, facebook stb).
Dely Zsolt utánajár a dunaújvárosi tenyészszemle munkabírójának.
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Ezek után kötetlen beszélgetés folyt.
Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.
kmf.
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