KLUB COTON DE TULEAR, z.s.
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 7298

IČ: 654 00 534
Korespondenční adresa: U Menhiru V 275, 25225 Zbuzany

POZVÁNKA
na řádnou členskou schůzi
Klubu Coton de Tuléar
Vážení členové Klubu,

Dovoluji si Vás pozvat na řádnou členskou schůzi:
Termín:

15. 9. 2018

Čas:

po ukončení programu Speciální výstavy, nejdříve po 13. hodině

Místo:

Kulturní dům Kněževes, Na Staré silnici 121, 252 68 Kněževes

V případě, že řádná členská schůze nebude usnášeníschopná, svolá výbor klubu v souladu s čl. 7.2.1. Stanov náhradní
členskou schůzi ve stejném termínu na stejném místě, a to po patnáctiminutové přestávce.

Program členské schůze:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ahájení a schválení programu členské schůze
Volba zapisovatele členské schůze, volba ověřovatele zápisu, volba 2 skrutátorů
právy jednotlivých členů výboru klubu o činnos klubu v období od poslední členské schůze:
- zpráva předsedy klubu
- in ormace o cer kátu
K – potvrzení paternity viz Směrnice
K pro zápis do v platném
znění)
- zpráva poradkyně chovu
- návrh na zvýhodnění zahraničního kry a protinávrh
Dr. Salvétové
- vyjasnění podmínek poplatku za krycí list v případě zapůjčení eny do chovatelské stanice
- návrh na rekvenci vyšetření
- zpráva o možnos testování VVD
- zpráva tajemníka výstavního re erenta
- návrh na doplnění bodování do ádu pro udělování tulů klubový šampion, klubový junior šampion
klubový veterán šampion
- zpráva pokladníka klubu o hospodaření klubu v roce 2 1 , rozpočet na rok 2018
- volba revizora čtu
rogram pro zdraví cotonků – in ormace pro členy klubu o nové sekci na ebu, navázané spolupráci, možných
slevách apod.
dvolání manželů imůnkových pro rozhodnu kárné komise k členské schůzi
Schválení změn ve Stanovách: termín obnovení členství a příslušné platby, sídlo Klubu
Návrh ng. alandové na změnu sídla klubu
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8.

Návrhy

gr.

allatové artošové, MBA:

v souladu s bodem 7.2.6 Stanov - práva o činnos a hospodaření za minulý rok
v souladu s bodem .2.11 Stanov stanovení revizora čtů
v souladu s bodem .2.6 Stanov - lán činnos na další rok, a to zejména vizi výboru ohledně chovatelství
prosím zohlednit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle výboru, vizi chovu cotonků v
- otázky
opakovaných testů
apod.)
práva výstavního re erenta ohledně návrhů na delegování rozhodčích na klubové výstavy - představa
výstavního re erenta
informace o způsobu poskytování in ormací členům klubu
9.

Diskuse

Dovoluji si zároveň upozornit, že zastupování prostřednictvím plné moci není v souladu s usnesením z r. 2 16 možné.
Všichni členové jsou srdečně zváni.

a výbor Klubu Coton de Tuléar

Ludmila Scha erová
předsedkyně klubu

V Praze dne 29. 8. 2018
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