Klub chovateľov maďarských stavačov Slovenska - Vizsla Club Slovakia, Agátová 37, 936 01 ŠAHY

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pozvánka
na zasadnutie výboru
Predseda klubu pozýva členov výboru a predsedu dozornej rady na zasadnutie výboru, ktoré
sa bude konať dňa

22. októbra 2009

(štvrtok) so začiatkom o 1730 hodine
v zasadačke Obecného úradu v Tvrdošovciach

Prezentácia a odovzdanie písomných podkladov na zasadnutie od 1715 ! ! !
Program rokovania výboru je navrhovaný nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Otvorenie
Voľba overovateľa zápisnice z rokovania výboru klubu.
Schválenie programu rokovania výboru.
Prijatie nových členov na základe písomných prihlášok.
Správy členov výboru klubu – funkcionárov, vrátane podnetov na členskú schôdzu.
Vyhodnotenie uskutočnených podujatí (MAM, Chovné skúšky Petra Lukásza, Svetová výstava
psov v Bratislave vzhľadom na účasť maďarských stavačov a ďalších stavačov v starostlivosti
klubu, Výber do chovu plemien v starostlivosti klubu).
Priebežná správa dozornej rady o kontrole činnosti klubu.
Prerokovanie pripravenosti na podujatia v roku 2010.
Časový plán činnosti na rok 2010 (plán konania rokovaní výboru a členskej schôdze, podujatia
klubu: SVS, výbery do chovu, zvod mladých psov, klubová výstava maďarských stavačov,
Chovné skúšky Petra Lukásza a inštruktáže organizované pre členov klubu).
Návrh na doplnenie ďalších členov výboru (v počte 0, 2, 4, 6 alebo 8 členov určených podľa
počtu členov v regiónoch alebo v oblastiach, ktoré zastupujú; pričom v tomto počte sú aj
členovia výboru na zabezpečenie činnosti klubu podľa stanov alebo plnenie úloh schválených
členskou schôdzou) na obdobie medzi členskými schôdzami v rokoch 2010 a 2011.
Zmeny a ich zapracovanie do štatútov klubových podujatí.
Prerokovanie plnenia úloh podľa uznesenia poslednej členskej schôdze.
Návrh uznesenia, záver.

Prosíme každého člena, aby na rokovanie doniesol:
- ďalšie aktuálne informácie a doklady pre matrikára a poradcu chovu,
- podklady pre články do spravodaja a informácie na zverejnenie na webovej stránke klubu.
S pozdravom
Alexander Kiss, v.r.
predseda klubu
Galanta, 14. 10. 2009
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