Alaskan Malamute Klub eská Republika
Veobecná lenská sch ze
konaná dne 8. dubna 2006 Praha Uhínves

Usnesení
V eobecná lenská schze jednala podle pedloeného Programu jednání, kter
jednohlasn odsouhlasila.
V eobecná lenská schze zvolila návrhovou komisi ve sloení :
pedseda - Kateina Scheuflerová
len
- Renata Hovorková
len
- Daniela Staková
I. lenská základna AMKR bere na vdomí a schvaluje :
Pedloené zprávy na v eobecné lenské schzi :
- zprávu o innosti klubu za r. 2005
- zprávu o hospodaení klubu za r. 2005
- zprávu redakce bulletinu za r. 2005
- zprávu poradce chovu za r. 2005
- zprávu revizní komise za r. 2005
- Zápisní ád AMKR pro chov plemene alja sk malamut, kter nabvá
platnost poínaje dnem 8.4. 2006.
Z 19 zúastnnch len klubu bylo 19 pro, 0 proti, 0 se zdreli hlasování.
- zmny v zápisním ádu AMKR po pipomínkách z diskuze:
V oddílu 1. Chovní jedinci
Pi ádosti o krycí listy je chovatel povinen pedloit kopie certifikátu vy etení
DOCH.
Odhlasováno potem 19ti pítomnch hlas.
V oddílu 2. Druhy chovu:
4) Individuální bonitace je v odvodnné ádosti moná za tchto podmínek:
a) pes a fena musí splovat pedepsané podmínky pro obecn chov v bod 2) a 3)
b) musí mít vstavní posudek s vsledkem vborn, velmi dobr , minimáln ze dvou
vstav, klubové, národní i mezinárodní, ze tíd : mezitída, otevená i ampion
c) posudky musí bt vyhodnocené delegovanmi posuzovateli exteriéru pro plemeno
AM z R

d) pi pedlo ení ádosti a zaplacení poplatku pedlo í majitel psa, i feny originály
v ech tiskopis vboru klubu , a to doporuenm dopisem. Po rozhodnutí vboru
klubu se poradce chovu písemn spojí s majitelem a domluví termín bonitace.
Odhlasováno potem 19ti pítomnch hlas.
V oddílu 3. Zásady posuzování RTG Hyp Dysplazia (dále jen HD) v AMKR
V pípad sjednocení podmínek minimálního vku ps a fen a pravidel protokolu HD,
v obou klubech zaste ujících chov AM , bude také AMKR akceptovat také
vyhodnocení veterinárního lékae KSP.
Odhlasováno potem 18ti pítomnch hlas.
V oddílu 3. Zásady posuzování RTG Hyp Dysplazia (dále jen HD) v AMKR
Bude srovnávací tabulka HD zaazena ped odstavec Odvolání proti vsledku
posouzení HD a po té bude následovat oddíl Barvy srsti u plemene alja sk
malamut.
Odhlasováno potem 19ti pítomnch hlas.
II. Ukládá vboru klubu na dal í období :
- vypracování uivatelské píruky, která bude obsahovat zápisní ád AMKR a
formuláe hodnocení HD a DOCH-PRA
- nadále poádat klubové akce a vydávat bulletin
- zaádat o peloení prezentace klubu do francouzského jazyka a její zveejnní na
webovch stránkách klubu- pan Michael Al-Nassir
- pipravit akci Víkend s alja skm malamutem v r. 2006
- prbn informovat své leny prostednictvím bulletinu, webu a e-mail o plnní
bod z usnesení v eobecné lenské schze a o celkovém dní v klubu.
- vznést podnt na orgány zaste ující klub AMKR - MKU a KS, k e ení
problematiky chovu ps bez PP cestou podpory chovatel ps s PP a osvtu laické
veejnosti a iniciovat spolupráci s dal ími kluby v této oblasti. Vboru klubu se ukládá
prbn informovat o této problematice na klubovch webovch stránkách.
Z celkového potu pítomnch prezentovanch len hlasovalo celkem 19 len. Z
19 hlasovacích lístk bylo 19 platnch. Neplatnch bylo 0.
V Praze dne 8.4. 2006
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