Zápis ze členské schůze konané dne 4.9.2010 v Pardubicích
Přítomno:viz prezenční listina

Program:
1Návrh na doplnění výboru o 2 členy +informace o změnách ve výboru
2.Změny v řádech + termíny klubových výstav pro rok 2011+ koncepce práce klubu
3.Návrh na vytvoření kalendáře šeltií
4.On-line přihlašování vrhů
5.Různé – diskuse

1.Doplnění členů výboru o 2 členy + informace o změnách
a) p. Semerádová informorala , že p. Konečná požádala o ukončení svého členství ve
výboru
Na uvolněné místo byla kooptována p. Lišková
b)Členská schůze schválila návrh, aby byl počet členů výboru rozšířen na sedm a způsob
volby nových členů(tajný zp).
Byla zvolena volební komise ve složení p. Plíštilová, Kučerová, Šumberová.
Na základě návrhů z pléna byli vzešli tito kandidáti, kteří návrh přijali a krátce představili
sebe a svůj příspěvek pro práci v klubu.(p.Kristina Hejduková, p. Hronová,
p.Dvořáková,p.Nepkvapilová,p.Zemková)
Tajnou volbou byly do výboru klubu zvoleny.:p. Nekvapilová,p.Dvořáková –informace
předsedkyně volební komise p.Plíštilové
Hlasování –odevzdáno 39 platných hlasů
(P.K. Hejduková 3,p.Hronová 4, p.Dvořáková 13,p. Nekvapilová 14,p.Zemková 4)

2)Termíny klubových výstav pro rok 2011, koncepce práce
klubu, změny v řádech
a)V roce 2011 bude klub pořádat tyto výstavy:
30.4.2011 – místo se zatím řeší(návrhy – Pardubice, Opatovice)
3.9.2011 – Pardubice
Dále bude klub organizovat závody v agility – organizací pověřena p. Zemková

b)Klub v následujícím období se bude snažit organizovat(i vícedenní) setkání členů klubu při
tematických besedách(s veterinárním lékařem , odborníkem na úpravu srsti…), také dle
návrhu uvažuje o organizaci svodu plemeníků.Navrhne způsob informování členů klubu o
těchto aktivitách(tématické fórum na webu….)
Dále nabízet ve Zpravodaji a webu informace o dění v Klubu.Výbor pověří zodpovědnou
osobu, která zajistí sledování návštěvní knihy na webu klubu-odpovědi na dotazy, reakce na
podněty pisatelů….
c) p. MVDr. Eva Fialová informovala o návrhu změny(sjednocení) bonitačních řádů klubů
šeltií v ČR.
Dosud platí v každém klubu jiné bonitační podmínky.Členská schůze schválila, že o
jednotlivých bodech navrhovaných změn bude veřejně hlasovat jednotlivě.
Návrh úpravy bonitačního řádu:
Výška : pes – 35 – 40cm
Fena – 33 – 38 cm
Výsledek hlasování-11 pro, 4 proti, 1 zdržel se hlasování
Zuby:Jako vylučující vady pro chov chybějící P-4, M-1 a 5 a více chybějících Premolárů a
Molárů
Výsledek hlasování: 0 pro, 13 proti, 3 zdrželi se hlasování
3 )Návrh

p. Kučerové na vytvoření kalendáře šeltií s fotografiemi
„českých“šeltií
P. Kučerová informovala o možnosti vytvořil nástěnný i stolní kalendář.
Návrh: vytvořit na webu klubu prostor, aby se členové mohli vyjádřit o jaký druh a zda vůbec
mají o kalendář tohoto typu zájem a na základě zájmu výbor klubu rozhodne o dalším
postupu při realizaci návrhu p. Kučerové
Na základě zájmu členů klubu zahájit přípravy na tvorbě kalendáře s dostatečným
předstihem.
(informovat o typu a velikosti kalendáře, cenových kalkulacích, způsobu platby, výběru
fotografii.. prokazatelným a dostupným způsobem pro všechny členy klubu s dostatečným
předstihem)

4 )On-line

přihlášování vrhů štěnat

Na návrh Klubu kolií a šeltií Praha (p. Kůsové) vyzkoušet tento způsob přihlašování s tím, že
by byl zahájen od 1.1.2011

5) Různé
•

Návrh p.M.Hejdukové na zvýšení členských příspěvků od 1.1.2011
Člen – 250Kč
Rodinný příslušník -100Kč(bez Zpravodaje)
Tyto změny byly schváleny jednohlasně(14hlasů)
Zrušení kategoriií plátců – (důchodci, nezletilí…)
Hlasování:13pro 1 proti

•

Informace p. Dvořákové o organizování spozoringu pro klub(informovat na webu
klubu o možnostech)
Návrh na společnou koordinaci činností popř. schůzku zájemců o tuto činnost pro
klub

Jednohlasně bylo schváleno sponzorování a záštita nad speciálem v pasení
(asi 6 pohárů) inf. p. M. Hejdukové

Inf. P. Semerádové, že klub může dle platných předpisů prodávat propagační
předměty.

V Pardubicích dne 4.9.2010

Zapsala:V. Lišková
Zápis ověřili:__________________________
__________________________
__________________________

