Zápis z členské schůze 29. 11. 2014

1) Schůzi zahájila Michaela Caldová, začátek schůze byl odložen o 30 minut pro nízký počet
přítomných členů
- opětovné zahájení členské schůze v počtu 25 přítomných členů
- přítomni členi výboru: Petr Dostál, Michaela Caldová, Kateřina Lerlová, Stanislav
Mašek
2) Volba návrhové, mandátové komise a zapisovatele:
- Návrhová komise: Alice Boháčová, Helena Pomykaczová, Hana Beránková.
- Mandátová komise: Veronika Vostrá, Věra Vostrá, Lucie Janošcová.
- Zapisovatel: Hana Beránková.
- Hlasování o návrhové, mandátové komise a zapisovatele: pro 24, proti 0, nebyl
přítomen hlasování 1.
- Hlasování o navrženém programu: pro 24, proti 0, nebyl přítomen hlasování 1.
3) Zprávu předsedy přednesla Michaela Caldová (hodnocení a poděkování za pořádané akce,
poděkování reprezentantům, Antonínu Grygarovi za činnost u FCI, shrnutí celkového počtu
členů 1488 lidí)
4) Zprávu KRK přednesl Zdeněk Spolek (podrobnosti viz zpráva, účetnictví je řádně vedeno, na
vyžádání nedostali průběžnou evidenci účetnictví- odpověď předsedy: žádost nesplnila
normativy klubu, další výhrady viz zpráva KRK)
- Přítomní členi berou na vědomí zprávu KRK.
5) Schválení nových Stanov Klubu agility ČR
- Pro 21, proti 4, zdržel se 0.
6) Seznámení s plánem hospodaření na rok 2015
- Přítomní členi berou na vědomí plán hospodaření.
- K účetnictví: členská schůze ukládá, aby na příští Členské schůzi byla k nahlédnutí
uzávěrka předchozího roku.
- Členi, kteří by se chtěli podívat na uzávěrku, si můžou požádat emailem o zaslání
přehledu členy výboru.
7) Diskuze:
- Vznesený dotaz od p. Chrastilové Heleny: nedostala odpověď na otázku, kterou
posílala výboru a tak se ptala nyní osobně, jak to bude s veterány na MČR.
Odpověděla Michaela Caldová: Na mistrovství se s veterány nepočítá, ze
zdravotních důvodů a nežádoucí propagace. Na ostatních závodech záleží na
pořadateli.
- Další dotazy se týkaly pořádání MČR – není zájemce na pořádání akce a MČRM,
kde se zatím jedná s možným pořadatelem a celý proces tak ještě není uzavřen
- Dotaz od Petry Vaverkové na předání certifikátů A3Ch- bylo jí na místě
pogratulováno a certifikáty jí budou zaslány poštou
8) Schválení usnesení: pro 25, proti 0, zdržel se 0

Zapsala 29. 11. 2014 Hana Beránková

