Usnesení z výborové schůze 25.6.2016 (Náměšť na Hané)
Výbor klubu bere na vědomí:
-

Aktuální stav kolem registrace stanov klubu a převodu webových stránek klubu
Nabídku S.Sehnalíkové k uspořádání klubové výstavy 2017

Výbor klubu schvaluje:
-

Bonitační karta bude na webu pouze k náhledu, originál k dispozici v den konání VDCH
Změnu v organizaci klubových zkoušek od r.2017 s větší angažovaností výboru klubu
Uspořádání MJS 2017 v Litovli
Možnost zaštítění MFT v Bruntále po dojednání a schválení podmínek
Možnost uspořádání KLZ jako Pohár V.Černého po projednání s rodinou p.Černého
Neudělení výjimky psu NDO v majetku p.Ješiny
Zveřejnění doporučených a možných zdravotních testů na webu v sekci Podmínky chovnosti
Zveřejnění seznamu členů v online souboru přístupnému všem členům výboru

Výbor klubu ukládá:
-

Jednatelce Z.Veselé zajistit dovytištění 100ks formulářů na VDCH
L.Svobodové ověřit zadávání titulů psu zapsanému v P Reg
Výcvikáři M.Blažkovi zkontrolovat terény na MJM 2016
Výcvikáři M.Blažkovi do 30.6 dodat výboru ke schválení propozice a návrh rozhodčích na MJM
Předsedovi P.Novotnému dojednat s p.P.Navrátilem podmínky uspořádání MFT v Bruntále
R.Dudovi oslovit rodinu V.Černého a projednat možnost uspořádání KLZ jako poháru V.Černého
Všem členům výboru se do 15.7. vyjádřit ke klubovým výstavám 2017
Předsedovi CHR odpovědět p.Ješinovi a informovat ho o neudělení výjimky
Výcvikáři M.Blažkovi dodat prozatím došlé tabulky ze zkoušek H.Svobodové
H.Svobodové zpracovat výsledky ze zkoušek pro zveřejnění na webu
L.Svobodové zaslat členům e-mail s návrhem doplnění výboru o A.Kopřivovou – k hlasování
Jednatelce Z.Veselé zveřejnit na webu výsledek dnešního VDCH
L.Svobodové zpracovat seznam klubových rozhodčích výkonu a exteriéru
H.Svobodové zajistit ve spolupráci s matrikářem zveřejnění seznamu členů v online souboru Redakční radě zveřejnit na webu a FB poptávku a informace o tvorbě propagačních předmětů.

Usnesení zpracovala Lucie Svobodová na žádost jednatelky klubu.

Usnesení z výborové schůze 17.-19.4.2016 (Skype, e-mail)
Výbor klubu bere na vědomí:
-

Odstoupení MVDr.Františka Šimka z funkce předsedy klubu a ukončení členství ve výboru
KCHHMO
Výsledky voleb do chovatelské a redakční rady, zpracované DR KCHHMO
Zvolení Ing.Zuzany Veselé předsedou redakční rady

Výbor klubu volí:
-

předsedou klubu p.Petra Novotného (ve funkci od 18.4.2016)
místopředsedou klubu p. Jana Kopřivu (ve funkci od 19.4.2016)

Výbor klubu ukládá:
-

poradcům chovu svolat první schůzi chovatelské rady a zajistit volbu předsedy
jednatelce klubu zajistit administrativní úkony nutné pro další krok registrace Stanov klubu
(prohlášení s ověřenými podpisy všech členů výboru)
jednatelce klubu aktualizovat informace na webu o změnách ve vedení klubu

Usnesení zpracovala Lucie Svobodová na žádost předsedy klubu.

