Zápis z výborové schůze konané dne 9.1.2021 on-line google-meet
Schůze svolána

p.Dagmar Semerádovou –předsedkyně

Termín schůzky
Přítomni/y
Program

9.1.2021
D.SE, H.ZA, L.BE, V.Li, EPL- oml, V.Ga, A,Ža, Z.Ne, K. DU
Kooptace členky do výboru
Dokumentace klubu- úprava formulářů, doplnění Stanov,webu,
Databáze
Ročenka-dokončení přípravy
Příprava členské schůze
Různé
Web klubu

Způsob
zveřejnění
Ověřovatel:

p. Semerádová

Program:
Řešení stížnosti E.FI

•

P. ZNE informovala o stížnosti p. EFI a jejím řešení. Závěr je, že p. HZA svým jednáním porušila
obecně platná pravidla a Stanovy klubu. Revizní komise navrhuje výboru klubu udělit p. HZA
písemné napomenutí. Výbor klubu navrhované odsouhlasil jednohlasně.
Bude zaslán doporučený dopis s dodejkou p. EFI (zajistí DSE VLI)

Kooptace nové členky výboru
•
•
•

•

•
•

Do výboru byla kooptována sl K DU
Ke kooptaci dochází poté, co k 31.12. podala písemnou rezignaci na svou funkci ve výboru p.
EFI Výbor klubu děkuje p. EFI za kvalitní dlouholetou práci pro klub
Došlo k předání dokumentace klubu DPK dne 30.12. – byl vyhotoven protokol. Dokumentace
byla předána správci DPK k zajištění kontinuálního servisu pro chovatele klubu a k seznámení
se s aktuálními rozpracovanými odchovy. DPK bude postupovat při zápisech vrhů v souladu
s uvedenými postupy v dokumentech klubu.
P. EFI si již dále nepřeje, aby nadále klub využíval její nápad (pro propagaci využívat fotografie
hlav tří vítězů klubových výstav) pro další období. Bylo dohodnuto, že toto nastane od roku
2022 (z důvodu již zadaných propagačních materiálů do výroby) toto bylo oběma stranami
akceptováno
Úkol: klub bude hledat nový motiv pro propagaci (sběr fotografií)
Výbor klubu podle jednotlivých členek pro příští období navrhuje toto rozdělení jednotlivých
gescí:
Předsedkyně: DSE -zastupuje klub na „venek“; podílí se na organizaci výstav, řeší aktuální
provozní otázky podle potřeb členů podává daňové přiznání
Místopředsedkyně: VLI – zastupuje předsedkyni v případě její nepřítomnosti,
Jednatelka: VLI– spravuje členskou základnu a dokumentaci s tím související (přijímání
přihlášek, evidence členských příspěvků)
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Hospodářka: EPL vede účetnictví klubu a pokladnu
Správce dílčí plemenné knihy : p. HZA – spravuje a kontroluje dokumentaci dílčí plemenné
knihy, je v kontaktu s chovateli a plemennou knihou. Aktualizuje příslušné formuláře.
Jako reakci na novou situaci výbor ustanovil po jednomyslném hlasování tým poradců chovu
– konzultantů – (snaha byla, aby chovatel odchoval nejméně 5 vrhů ) Poradci chovu na
požádání pomáhají chovatelům s vhodným výběrem krycího psa, radí s péči o štěňata,
případně se vzájemně informují o „zájemcích „ a doporučují je chovatelům, na požádání
provádějí kontroly vrhu, na společných schůzkách dbají na zlepšení chovu plemene
Vzájemně se informují o provedených kontrolách, návrzích, úzce spolupracují s SDPK.
Práci jako poradci chovu přijaly: VLI (hlavní poradce chovu) Tým poradců DSE, KDU, EPL
HZA – správce Databáze, webmaster, spoluorganizace výstav, SDPK
VGA – zpracování Ročenky, 2.webmaster, organizace on-line schůzek, pomoc při výstavách
LBE – vyhodnocování TOP sheltie, pracovní šeltie, pomoc a organizaci výstav
KDU – zajištění sponzoringu, pomoc při organizaci výstav
Revizní komise: AZA, ZNE, RMA

Úprava dokumentů klubu
•
•
•

Upraven formulář krycí list, formulář pro prodloužení chovnosti feny, upraven postup
při zápisu vrhu - zveřejněno na webu
Opraveno číslo zákona citovaného ve Stanovách (byl vydán nový)
Informace z ČMKU – povinnost chovatele vést evidenční list od. 1.2.2021 upozornění
bude na webu klubu. K praktické realizaci budou členové - chovatelé vyzváni po vydání
formulářů příslušnými orgány – zodpovídá HZA

Web klubu a databáze
•

•
•
•

Na webu klubu budou uveřejněni sponzoři klubu dle jednotlivých let a akcí; v levém
pevném sloupci budou nadále uváděni sponzoři dlouhodobé spolupráce. Zrušena bude
sekce „výsledky členů v zahraničí“ – údaje budou uvedeny v databázi.
Databáze bude aktualizována, tak aby poskytovala informace poradcům chovu konzultantům a tak napomáhala jejich práci – konzultace se správcem p. HZA
Bude sestaven manuál pro členy a zveřejněn na webu klubu, aby bylo použití Databáze
pro ně komfortnější.
Řešení platby za doménu - zodpovídá DSE, HZA, EPL, uvažovaná změna o poskytovateli
domény (z důvodů komunikačních problémů a s ohledem na lepší zabezpečení dat vč.
možného budoucího sloučení databáze a přihlašovacího systému na výstavy)
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Ročenka
•
•
•
•
•

s.VGA začne se závěrečnou grafickou přípravou Ročenky - zasílejte příspěvky průběžně
dle schváleného návrhu z minulé schůze bude Ročenka rozesílána elektronicky.
Doladit způsob rozeslání, zveřejnění – VGA a HZA , KDU
Rozesílání poštou členům, kteří nemají možnost el. odběru Ročenky - byl sestaven
seznam členů – zajistí V LI (je jich 5)
K dispozici bude ročenka nejpozději 18.2.

Příprava členské schůze v roce 2021
•
•

DSE zajistila místo (díky epidemickým opatřením předběžně) v Benešově
DSE sestaví program a dodá V GA do Ročenky

Různé
•
•
•

p.HZA a náhradník KDU bude zástupcem klubu na valné hromadě v Brně
Byl zakoupen (výměna za starý který již dosloužil) externí disk klubu k ukládání údajů –
splněno
LBE- bude kontaktovat rozhodčí na výstavu v Kladně a podá jim zatím známé informace
k organizaci

Zapsala: Vlasta Lišková
Ověřovatel Dagmar Semerádová
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