MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
MOFTEK rendkívüli elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
Dátum: 2014.november. 06 (csütörtök) 16.00 óra.
Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: 2051 Biatorbágy, Budaörsi u. 4.
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint.
Emlékeztetőt készítette: Meglécz Beáta
Emlékeztető készítésének dátuma: 2014.november.08.
Dobai Zsuzsa megállapítja, hogy az elnökség jelen van, ezt követően ismerteti az
előzetesen kiküldött napirendi pontokat, melyet az elnökség elfogad, illetve az első és
második napirendi pontokat részben együtt tárgyalja.
Első napirendi pont szerint Dobai Zsuzsa tájékoztatja az elnökséget a 2015. évi
klubrendezvény lehetséges helyéről, valamint, megbeszéljük még az Év kutyája, Év
tenyésztője pályázat leadási határidejét.
Terveink szerint mindenképpen központi kiállításhoz szeretnénk csatlakozni a
klubkiállításunkkal, szóba jöhet a februári FeHoFa, valamint a már megszokott
Székesfehérvár. Ez mindenképpen azért fontos, hogy sajnos a kiállítási nevezési kedv
egyre inkább csökken, de ez nem csak a fajtánkra jellemző. Megállapodunk abban,
hogy a FeHoVa szombati napjára hirdetjük meg klubkiállításunkat, bírói javaslatok is
elhangzanak, melyeket még tagjaink felé is megküldünk, hogy véleményt tudjanak
mondani, majd ezt követően kérjük fel a bírót.
Az Év kutyája, Év tenyésztője pályázatok leadási határideje: 2015. január 18. Reméljük,
hogy ez előző évekhez hasonlóan ismét sok gazdi/kutya párosnak adhatjuk majd át a
megérdemelt elismeréseket.
Második napirendi pont: klubkiállítás, speciál kiállítás véglegesítése, bírók felkérése.
Ebben az évben tartottunk Speciál kiállítást, de a jövőben ennek rendezéséről
véglegesen lemondunk és erről tagjainkat is tájékoztatjuk. Sajnos néhány nevezővel, a
ráfordított költségeket nézve egyértelműen veszteséges volt a kiállítás annak ellenére,
hogy a területért nem kellett fizetnünk. Az évek során minimális az a szám, akik járnak
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kiállításokra és azok számát tekintve pedig bőven lehet választani hazai és külföldi
kiállítások között.
Harmadik napirendi pontban megbeszéltük a 2015 évi tenyészszemlék területi
eloszlását.
A javasolt időpontokat és helyeket, valamint a klubkiállításunkat a jelenlegi törvényi
előírásokat figyelembe véve jelentenünk kell az államilag elismert szervezet (Karakán
egyesület) felé. Ezt Dobai Zsuzsa vállalja.
Negyedik napirendi pont: tavaszi orosz feketés találkozó időpontjának és helyszínének
megbeszélése, véglegesítése.
A Gödöllőn tartott Családi napunk egyértelműen sikeres volt és a részt vevők kérték,
hogy ismételjük meg, Nem kell ragaszkodnunk a helyhez, de a területet ingyen kaptuk
és be is kapcsolódtunk a programokba is. Megállapodunk, hogy március-április
hónapban egy hasonló, de kifejezetten az orosz feketékre szabott „házi” versennyel is
kibővítve tartunk ismét találkozót. Erről is tájékoztatjuk tagjainkat, illetve kérjük
javaslataikat, ötleteiket, hogy mivel tudjuk még változatosabbá, színesebbé tenni a
napot.
Ötödik napirendi pontban (egyebek) beszéltünk a NÉBIH és egyesületünk között zajló
per állásáról. Tájékoztatást kaptunk, hogy a Karakán baráti körének vezetője egyéb
elfoglaltságaira hivatkozva lemondott, így ideiglenesen Bodó Barbara a megbízott
vezető, új baráti kör elnökválasztásra csak a következő évben kerül sor közgyűlés
keretében. Egyesületünk elnöksége reméli, hogy az új vezető megválasztásával enyhül
az állami szervezet és egyesületünk közötti feszült viszony és végre a közös cél
érdekében munkálkodik majd a szervezet, mely meghatározza az orosz fekete terrier
jövőjét is.
Dobai Zsuzsa tájékoztatott bennünket, hogy az 1%-ból 223.311.-Ft-ot utalt számlánkra
a NAV (köszönjük akik felajánlották részünkre), valamint a jelenlegi pénzügyi
helyzetünk bank/pénztár 1.023.111.-Ft.
Az elnökségi ülésről készült hanganyag archiválásra került.
kmf.
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