Zápis z členské schůze SCHK, ZO Zlín ze dne 28.11. 2009

Z 39členů, z toho 2 mladí chovatelé, přítomno 22 členů
Schůzi vedla předsedkyně, Markéta Říhová

Projednávané body:
1. změny v členské základně ZO Zlín, představení nových členů.
2. změna způsobu potvrzování krycích listů, Markéta Říhová, Zdeněk Krajča a
Dagmar Večeřová jsou oprávněni k potvrzování potřebných dokumentů,
v případě krycích listů budou potvrzeny jen ty, které budou vyplněny. Při zasílání
čehokoliv k potvrzení poštou je potřeba přiložit známku v hodnotě odpovědní
zásilky.
3. byl vytvořen banner stránek naší ZO, členové jsou žádáni o jeho umístění na
svých webech.
4. členské příspěvky – platba příspěvků proběhne vždy na první schůzi v daném
roce, pro rok 2010 zůstává výše příspěvku stejná, tedy 350,- Kč.
5. p. Krajča informoval členy o změnách v předpisech FIFe po Generálním
shromáždění. Podrobné informace budou zveřejněny v IZ, časopise Naše kočky
a Miau
6. členové byli informování o možnosti přispívání do Miau, aby časopis
vytvořený pro naši ZO přinášel ty informace, které členové chtějí a potřebují.
7. p. Orava informoval o probíhajícím hlasování Kočka roku ZO Zlín 2009,
hlasovalo už více jak tisíc návštěvníků našeho webu. Hlasování bude ukončeno
30.11. ve 24:00 hod, výsledky budou vyhlášeny a ceny předány na Národní
výstavě koček 23.1. 2010, vítězové budou informováni předem. Další ročník
kočky roku bude vyhlášen na příští členské schůzi
8. předsedkyně informovala členy o přípravách na výstavu, stavu financí,
sponzorských darech a grantech. Také představila výstavní výbor ve složení:

Markéta Říhová
Zdeněk Krajča
Dagmar Večeřová
Dana Pokorná
Z nečlenů naší ZO byli do výstavního výboru přizváni:
Markéta Oravová – webmaster naší ZO
Petr Tomášek ze ZO Olomouc, autor výstavního software
Na pomoc při stavění klecí 22.1. 2010 se přihlásili:
Botková, Jamborová, Krůčková, Šmejkalová, Kovářová, Kopecká, Nešporová,
Šafránek
Bourání klecí a úklid po výstavě 23.1. 2010:
Báčová, Adamíková, Šmejkalová, Botková, Kopecká, Nešporová
Zapsal:
Schválil:

28.11. 2009 Zdeněk Krajča, jednatel ZO

