MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A
KÖZÖSSÉGÉRT

MOFTEK kibővített elnökségi ülés
Jegyzőkönyv

Dátum: 2016. október 21.
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: 1089 Budapest, Elnök u. 1. DND tárgyaló.
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint
Emlékeztetőt készítette: Kóti Kata
Emlékeztető készítésének időpontja: 2016. október 22.

Első napirendi pont VI. Speciál kiállítás értékelés, tapasztalatok, bevételek/kiadások,
szponzor.
A tagoktól és a vendégektől a visszajelzés pozitív volt. Szokásosan minden nevező kapott
ajándékot. Az osztály győztesek kupát, valamint szponzorunk a Farmina tápjait vehették át.
Sajnos a nevezési létszám nem emelkedik, a bevételek még mindig alulmaradnak a
kiadásokkal szemben. Miután központi kiállítás mellé csatlakoztunk hozzájárulást fizettünk,
mely magába foglalta a bíró tiszteletdíját és költségeit, valamint a terület bérleti díját is.
A kiállítás pénzügyi mérlege
-

bevétel nevezésből 75.000,kiadás serleg, ajándékok, kupák: 207.000.kiadás bíró+bérleti díj: 50.000.-

A bevételből a fajtamentők részére a nevezési létszám*500.-Ft-ot átutaltuk. .
Szeretnénk, ha a jövőben is maradna a Farmina a támogatónk, a visszajelzések alapján ez
realizálódik.
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Második napirendi pont: Évadzáró vacsora/ebéd, közgyűlés időpontja, helye.
Az elnök tájékoztatása szerint az éves mérleg elkészül, tehát nincs annak akadálya, hogy akár
már január végén, február elején megtartsuk a közgyűlésünket, melyet összekapcsolnánk
ismét az Év kutyája, Év tenyésztője pályázati díjak kiadásával, Javaslat helyszínre a Tortuga
étterem. A meghívók időben kimennek majd, ha realizálódik az időpont.
Harmadik napirendi pont: 2017-es tenyészszemlék helye, időpontja a Tenyésztési
Bizottság/Elnökség részvételével.
A jövő évi szemléinket már össze kell hangolni a másik fajtagondozó szervezettel (Karakán
klub Egyesület). Erre vonatkozóan az elnök megkereste a Karakán elnökét, de érdemi válasz
nem érkezett. Javasolja, hogy miután van arra lehetőségünk a 2017-es év első felére adjuk le
javaslatainkat a MEOESZ felé.
Mindenképpen egyetértve a tenyésztési bizottság tagjaival azt a gyakorlatot folytatjuk, hogy
az általunk rendezett/engedélyezett szemléken részt vesz a tenyésztési bizottság egyik tagja,
vagy akadályoztatása esetén az elnökségből valaki. A szemlékhez szükséges minden tárgyi
eszközünk rendelkezésre áll, így nincs annak akadálya, hogy az év során két
főtenyészszemlét, tenyészszemlét tartsunk. Figyelembe kell venni viszont a területi
elosztásokat is, így a vidéki szervezetek által szervezett szemléken is részt kívánunk venni,
lehetőséget adunk az orosz feketéseknek, hogy ne kelljen sokat utazniuk.
Negyedik napirendi pont: 2017 évi kiállítások.
Klubkiállítás ideje: 2017.02.18. Fehova 4 napos kiállítás keretein belül. Ősszel Special
kiállítást tervezünk a Komáromi CACIB kiállításon. A klubkiállításon a nemzetközi inter címeket
is kiadhatjuk.
Javaslatként még felmerült, hogy más klubokkal összefogva rendezzünk klubkiállítást, ennek
a lehetőségéről jelenleg még megbeszélések, egyeztetések folynak, erről később ismét tárgyal
majd az elnökség.
Ötödik napirendi pont: egyebek.
Itt beszéltünk arról, hogy télen szervezünk egy találkozót, ahova a hobby tartókat is nagyon
várjuk, reméljük pártoló tagként ismét sokat csatlakoznak majd egyesületünkhöz.
Beszéltünk a honlap megújításáról, valamint a másik fajtaklubbal közösen tartandó
rendezvényekről, bemutatókról. Az elnök tájékoztatása szerint erre már történtek előzetes
egyeztetések, de még konkrét megállapodás nem született.
Az egyesület jelenlegi anyagi helyzete: bank: 253.525.-Ft, pénztár: 818.040.-Ft. Az előzetes
kalkulációk szerint az évet ismét nyereséggel fogjuk zárni.
Az elnök tájékoztatása szerint a MEOESZ informatikai rendszerében is terveznek
változtatásokat, melyek után a klubnak jogosultságai lesznek bizonyos feladatoknál a
rendszerbe belépni és így intézni az egyesület tagjainak ügyeit. Ez mindenképpen pozitív
változás, megkönnyíti a munkánkat.
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Lehetőséget teremtünk a junior handlereknek, hogy kedvezményes összegért
csatlakozhassanak az egyesületünkhöz. Erről Dobai Zsuzsa egyeztetni fog a MEOESZ-szel.
Cél az egyesület anyagi helyzetének megerősítésére a hobby kutyásokat támogató tagként
való beléptetése az egyesületünkbe.
Ezek után kötetlen beszélgetés folyt.
kmf.
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