MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
MOFTEK elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
Dátum: 2016. március. 16 (szerda) 17.30 óra.
Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: 2464 Gyúró, Akácfa u. 3.
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint.
Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna
Emlékeztető készítésének dátuma: 2016. március.18.
Dobai Zsuzsa megállapítja, hogy az elnökség tagjai közül két fő van jelen, egyéb
elfoglaltságai miatt az egyik alelnök nem tudott megjelenni. Ismerteti az előzetesen
kiküldött meghívó szerint a napirendi pontokat, melyet a jelen lévő két tag elfogad.
Első napirendi pont: a FeHoVa keretén belül tartott klubkiállítás bevétele 51.000.Ft volt,
a kiadásokra (serlegek, ring személyzet, bíró tiszteletdíja, járulékok) többet költöttünk. A
serlegek egy részét fel tudjuk majd használni az Év kutyája, Év tenyésztője pályázatok
díjainál. A fajtamentők részére ismét utaltuk a már korábban is vállalt összeget.
Az első napirendi ponthoz kapcsolódik: javaslatot tett az elnök a közgyűlés időpontjára
(február 02, vagy 09). A közgyűlés évadzáró, tisztségviselőket választó lesz, s ennek a
keretén belül tartjuk meg a szokásos pályázataink ünnepélyes átadását, melyet egy
kötetlen ebéd követ majd.
Harmadik napirendi pontban beszéltünk a tavaszi OFT-s találkozó helyéről és
időpontjáról (május 7/8.). A baráti, családi találkozóra mindenképpen szükség van, hisz
így azok is be tudnak kapcsolódni egyesületünk életébe, akik nem aktív kiállításra járók,
csak szeretik, tartják fajtánkat. A családi nap alkalmat ad arra, hogy beszélgessünk a
fajtáról, a tartási tapasztalatokról, a képzéséről, a gyerekekhez való kapcsolatáról és
még sok másról. Akik eddig részt vettek nagyon jól érezték magukat, ezért ezt a tavaszi
találkozót követi majd egy őszi is, a helyszínt később fogjuk eldönteni.
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A negyedik napirendi pontban beszéltünk az őszi kiállítás helyéről és időpontjáról, a
végleges dátumot a várható parlamenti végső döntéstől tesszük függővé. Elsődlegesen
a Komáromi három napos kiállítás keretén belül lenne célszerű tartani Speciál CAC
kiállítást, így a költségeink is jelentősen csökkennének és nagyobb nevezési létszámra
is számíthatunk. Amennyiben a parlament eltörli az állami rendeletet úgy fajtaklubként
tarthatunk majd tenyészszemléket is. A következő elnökségi ülés tárgyalja majd ezek
helyét és időpontját.
Az elnök az egyebek napirendi pont alatt beszélt arról, hogy meghívót kapott a
MEOESZ soron következő közgyűlésére. Beszámolt arról, hogy a jövőben a most még
ETSZ-szel nem rendelkező fajták részére egy egységes kynológiai szervezetet kíván a
központ létrehozni és kérte az elnökséget, hogy fontolja meg, hogy ezt esetleg vállaljuk
fel. Ennek formájáról, a szükséges engedélyekről a későbbiekben még beszélünk.
Egyesületünkbe felvételt nyert az elnökség döntése 1 fő.
Az elnök tájékoztatás szerint egyesületünk anyagi helyzete a következő:
bank: 303.559.-Ft.
pénztár: 648.206.-Ft
Az elnökségi ülést bezártuk, a hanganyag archiválásra került.
kmf.
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