MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A
KÖZÖSSÉGÉRT

MOFTEK elnökségi ülés
Jegyzőkönyv

Dátum: 2012.11.21
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: 1089 Budapest, Elnök u. 1 DND tárgyaló
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint
Emlékeztetőt készítette: Meglécz Beáta
Emlékeztető készítésének időpontja: 2012.11.25
Első napirendi pont az év kutyája pályázat benyújtásának határideje 2013. január 15.
Meglécz Bea mindenkinek kiküldi a felhívást a ponttáblázattal együtt. A klubkiállításon részt
vettek számára 1 hét múlva emlékeztető kiküldése újra.
A korábban kiküldött klubebéd időpontjáról és helyszínéről kérünk visszajelzést újra a
tagoktól. Helyszínterv Tordas, vagy Székesfehérvár. Időpont 2013. február. 9. vagy 23.
Klubkiállítás: nevezési felhívás elkészítése, előzetesen a tervezett bírókkal meghirdetni a
kiállítást, úgy, hogy a bíróváltozás jogát fenntartjuk. Kiemelten kerül a hirdetésbe, hogy csak
a mi klubunk a jogosult a klubgyőztes cím kiadására.
Dobai Zsuzsa tájékoztatott, hogy egyeztetett Márton Attilával, a MEOE ügyvezetőjével a
meglévő Karakán-MOFTEK kettősségről, illetve a klubkiállítás esetéről. Márton Attila nem
tudott érdemleges választ adni neki. A jelenlegi helyzetnél a MEOE-ban azt a tájékoztatást
adta, hogy az állam fogja megmondani, hogy kinek milyen szerepe lesz 2013 június 1 után.
A tárgyalások már lezárultak, amiről az év végéig be fog számolni részletesen az
egyesületek felé. Állásfoglalás kérését nyújtjuk be egyesületünkről Jakkel Tamásnak és
Korózs Andrásnak, mivel mi vagyunk a fajtaklub.
Leltár készült a meglévő szóró-ajándékokról, ami az egyesület tulajdonában van, MOFTEKes logóval:
- 51 db esőkabát
- 73 db itató
- 20 db ürülékes zacskó
- 29 db bögre
- 260 db toll
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- orosz fekete terrieres autó-matricák
A tavalyi szponzor, Josera, feliratos egyéb tárgyak, papírzacskó, toll, sapka, kutyajáték.
Tervezzük MOFTEK-es mappa készíttetését, egyrészt emlék a kiállítóknak, másrészt
egyesületi reklám, ennek költségvetését a következő elnökségi ülésen fogjuk megbeszélni.
Jelenlegi anyagi helyzetünk: 1 070 ezer forint.
A világkiállítással kapcsolatos szponzori tárgyalásokat januártól folytatja Dely Zsolt.
A honlapon frissítésre került a nevezési felhívás, jóváhagyás után a következő héttől
indításra kerül.
Tagjainknak reklám célú hirdetés megjelenést biztosítunk a katalógusban, oldalanként
5000ft, ahol MOFTEK-es tagok hirdethetik kutyájukat, tenyészetüket. A befolyó összeget a
katalógus költségeire fordítjuk.
2013. január 1 után újra be fogjuk adni az elismert tenyésztői szervezet pályázatot, az
adatok aktualizálásával.
Fotós megerősítette, hogy eljön a klubkiállításra, szerződést kell íratni.
Idén egyesületünk bead egy civil pályázatot, amit Dobai Zsuzsa koordinál.
2013-as tenyészszemle tervezet:
- március 30 Debrecen, főtenyészszemle
- Zalaegerszeg - Nagylengyel (egyeztet Meglécz Bea)
- Jászberény
- Miskolc
- Pécs
- Székesfehérvér/Veszprém
- szeptember 15 Kecskemét főtenyészszemle
kmf.
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