MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
MOFTEK kibővített rendkívüli elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
Dátum: 2016. június. 03. (péntek) du:14.00 óra.
Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. A épület, emeleti tárgyaló.
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint.
Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna
Emlékeztető készítésének dátuma: 2016. június. 06.
Az elnök köszönti az elnökséget, akik először tartanak ülést, miután a közgyűlés
megválasztotta őket. Elmondja, hogy a jövőben negyedévente kell majd elnökségi ülést
tartani, illetve a napi feladatokról e-mailen tartja majd az elnökség a kapcsolatot. Az
elkövetkező években eredményes és jó munkát kíván mindenkinek.
A rendkívüli elnökségi ülés összehívására azért került sor, mert a közeljövőben
jogszabályi változások várhatóak, melyek hosszú távra egyesületünk életét is majd meg
fogják határozni.
Megállapítja az elnök, hogy az elnökség határozatképes, az előzetesen kiküldött
meghívó szerinti napirendi pontok elfogadását kéri, melyet az elnökség megszavaz.
Első napirendi pont: Speciál CAC kiállítás végleges időpontjának jóváhagyása, bíró
véglegesítése, szponzor megbeszélésre.
A Speciál kiállítást célszerű lenne a Komáromi három napos évadzáró kiállításhoz
kapcsolódóan megtartani, hisz ez költségekben is kedvezőbb lenne, több lenne a
nevező. A bírót választhatnánk a meghívott bírók közül. Évek óta gondot jelent viszont a
szponzor kérdés. Kóti Kata vállalja, hogy utána kérdez, kaphatnánk-e táp támogatást,
illetve, apróbb szóró ajándékokat. Megállapodunk, hogy Kata e-mailen tájékoztat majd
bennünket, hogy mit tud elérni a leendő partnereinknél.
Második napirendi pontban egyelőre csak terv szinten, de beszéltünk egy őszi OTS-s
találkozó lehetséges helyéről, idejéről, de erről tagságunkat is meg fogjuk kérdezni, hisz
eddig egy-két találkozót kivéve mindig Budapest környékén jöttünk össze, felmerült
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vidéki helyszín is. Bár az elnökségnek az az álláspontja, hogy Budapest környéke jól
megközelíthető, nagyjából mindenkinek megfelelő, de erre még visszatérünk.
Harmadik napirendi pontban az elnök rövid tájékoztatóban felvázolta a jogszabályi
változást követő időszakot. A legfontosabb, hogy ismét az eddigi státuszunknak
megfelelően fajtaklubként működhetünk tovább, ami azt is jelenti, hogy rendezhetünk
ismét tenyészszemléket. Fontos szempont lesz, hogy ezek a szemlék minden esetben
a szakmai vezetés, vagy az elnökségi tagok felügyelete mellett történik majd, akár mi
rendezzük, akár a rendezésre jogot adunk vidéki szervezetnek. A jövő évre már ennek
az évnek a végén tervezetet készítünk, melyet publikálunk majd.
Negyedik napirendi pontban az aktuális gazdasági mutatókat ismertette az elnök,
melyből kiderült, hogy van lehetőségünk új szóróanyag készítésére, melyet a
nevezőknek adunk majd a kiállításainkon, illetve a családi napon is ajándékként tudjuk
adni a játékos vetélkedőkön.
Az egyebek, ötödik napirendi pontnál Kóti Kata igen részletes és mindenre kiterjedő
tájékoztatást adott a várható kötelező szűrések lehetőségeiről, illetve, hogy milyen
szűrések azok, melyeket a mostani (könyök és csípő diszplázia) szűréseken túl még
javasol majd az elnökség tagjai részére. Abban egyetértett az elnökség, hogy
amennyiben szerződést kötünk a genetikai vizsgálatokat végző céggel és az ad
számunkra kedvezményt, úgy azt egyesületünk tagjai részére további
kedvezményekkel még kiegészítjük. Ennek mértékét a későbbiekben határozzuk majd
meg. Beszéltünk egy régóta húzódó és nagyon aktuális témáról, a szakmai nap
megszervezéséről, melyet évek óta csak halogatunk, pedig szükséges lenne találkozni
a fajtát bíráló bíróknak, tenyésztőknek, tartóknak, hogy az évek óta felgyülemlett
gondokat, problémákat át tudják tekinteni, beszélni róla. Foglalkozunk egy orvosi
előadás (pl. fogorvosi) megszervezésével is, amit összehangolnánk más fajtásokkal is.
Az elnök ezt követően az ülést bezárta, az elnökség tagjainak megköszönte a részvételt.
Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.
kmf.
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