Alaskan Malmute Klub Česká Republika
Všeobecná členská schůze
14.06. 2008 Lužany u Jíčína

Usnesení
Všeobecná členská schůze jednala podle předloženého
Programu jednání, který jednohlasně odsouhlasila.
Všeobecná členská shůze zvolila návrhovou komisi ve složení :
předseda
člen
člen

- Kateřina Scheuflerová
- Julie Bicanová
- Oleg Mihalčin

Všeobecná členská shůze zvolila volební komisi ve složení :
předseda
člen
člen

- Milan Purnoch
- Jiří Novák
- Petr Joska

I. Členská základna AMKČR bere na vědomí a schvaluje :
Předložené zprávy na všeobecné členské schůzi :
- zprávu o činnosti klubu za r. 2007
- zprávu o hospodaření klubu za r. 2007
- zprávu redakce bulletinu za r. 2007
- zprávu poradce chovu za r. 2007
- zprávu revizní komise za r. 2007
- odpověď výboru klubu AMKČR na dopis P ČMKU ze dne 29.4. 2008
- návrh na upřesnění a doplnění platného Zápisu z jednání
klubů pro plemeno aljašský malamut (AMKČR + KSP) za účelem
sjednocení chovatelských podmínek ze dne 13.4. 2005 mezi kluby
AMKČR a KSP
- doplnění v zápisním řádu AMKČR v bodě týkajícím se vyšetření
DOCH dle návrhu výboru klubu :
u psů a fen, kteří dosáhli věku 7 let a vyšetření na DOCH již
před tímto pravidelně absolvovali, bude certifikát vyšetření
DOCH od tohoto stanoveného věku platný doživotně.
Z 18 zúčastněných členů klubu bylo 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
hlasování.

II. Členská základna AMKČR bere na vědomí a schvaluje :

- doplňující volbu člena revizní komise- byla zvolena Marie
Hencová.
Z 18 zúčastněných členů klubu bylo 16 pro, 2 se zdrželi
hlasování.
- doplňující volbu člena výboru- byla zvolena Daniela
Stańková.
Z 18 zúčastněných členů klubu bylo 15 pro, 1 proti, 2 se
zdrželi hlasování.

III. Ukládá výboru klubu na další období :
- průběžně informovat své členy prostřednictvím bulletinu,
webu a
e-mailů o plnění bodů z usnesení všeobecné členské schůze a
o celkovém dění v klubu.
- připravit výstavní akce KV a SV AMKČR v r. 2009
- pokračovat v jednání s KSP o upřesnění a doplnění určených
bodů chovatelských podmínek v Zápisu klubů ze dne …….
- zmapovat možnost převedení běžného účtu klubu k jiné bance,
aby se tak snížily náklady  na vedení účtu a případně tento
převod uskutečnit – pokračování úkolu z r. 2007
- pořádat sportovní typu akce Víkend s aljašským malamutem a
jednodenní výlety
Odhlasováno počtem 18ti přítomných hlasů.

Z celkového počtu přítomných prezentovaných členů hlasovalo celkem
18 členů. Z 18 hlasovacích lístků bylo 18 platných. Neplatných bylo
0.
V Lužanech 14.06. 2008

Návrhová komise :
Kateřina
Oleg
Scheuflerová
Mihalčin

Julie
Bicanová

