Alaskan Malamute Klub Česká Republika

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
05. května PRAHA 9- KLÁNOVICE

Usnesení :
Výroční členská schůze AMKCR jednala dle předloženého Programu jednání,
který jednohlasně odsouhlasila.
Výroční členská schůze zvolila návrhovou komisi ve složení:
člen

- Ing. Vladimír Vejsada

člen

- Petr Kutlák

člen

- Martin Marinčič

Výroční členská schůze zvolila volební komisi ve složení:
člen

- Karla Krpálková

člen

- Vlado Oulehla

člen

- Michal Valdhans

I. Členská základna AMKČR bere na vědomí a schvaluje :
Předložené zprávy na všeobecné členské schůzi :
- Zprávu o činnosti klubu za r. 2017.
- Zpráva ekonoma klubu za r. 2017
- Zprávu poradkyně chovu za r. 2017
ze 14 zúčastněných členů klubu bylo 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

.

II. redakce bulletinu
- redakci bulletinu opouští pan Jiří Vitula pro pracovní zaneprázdněnost a výbor
AMKČR mu za jeho tříletou práci pro klub vyjádřil své velké poděkováni.
- výbor klubu s díky přijal návrh slečny Diany Vítové, která se nabídla, že redakci
bulletinu převezme a bude v jeho tvorbě pokračovat od č. 1/2018

III. Členská základna AMKČR bere na vědomí a schvaluje :
-

volbu členů výboru AMKČR

byli zvoleni : Renata Sütto-Vítková, Ing. Vladimír Vejsada, Kateřina ScheuflerováBergerová. Zuzana Vitulová, Michaela Purnochová
Z 14 zúčastněných členů klubu bylo 14 pro, 0 se zdrželi hlasování, 0 byla proti.

IV. Členská základna AMKČR u kládá výboru n a další období :
- Průběžně informovat své členy prostřednictvím bulletinu, webu a e-mailů o plnění
bodů z usnesení výroční členské schůze a o celkovém dění v klubu.
- Připravit výstavní akce: Klubová výstava 29.9. 2018
- Pořádat 2 chovatelské akce- bonitaci a svod v roce 2018.

Odhlasováno počtem 14 přítomných hlasů. Proti 0, nikdo se nezdržel hlasování.

Z celkového počtu přítomných prezentovaných členů hlasovalo celkem 14 členů. Ze
14 hlasovacích lístků bylo 14 platných. Neplatných bylo 0.

V Klánovicích

Návrhová komise:
Ing. Vladimír Vejsada, Petr Kutlák, Martin Marinčič

05.05.2018

