Zápis z e-mailové konference výboru ze dne 12.10. - 14.11. 2015
Účastni:
Másilková, Kracíková, Dacejová, Kopecká, Peterová, Králová, Richterová
1) QZ Pet Center - přehodnoceno rozhodnutí z výborové schůze. Při Klubových zkouškách v Pet
Center se QZ konat nebudou; QZ budou již dle nového ZŘ, tedy až v roce 2016. Termíny je potřeba
přizpůsobit uzávěrce MS FCI.
2) Dne 12. 10. 2015 oznámila paní Radka Kopecká svou rezignaci na funkci ve výboru Klubu
Obedience s okamžitou platností. Výbor toto vzal na vědomí a do konání členské schůze v souladu se
stanovami kooptoval do výboru nového člena, paní Petru Štolovou.
3) Zároveň byla provedena potřebná opatření k zajištění agendy výkonnostních knížek.
4) Jako teamleader reprezentace byla dosazena paní Ivana Šimůnková, která bude tuto funkci
vykonávat, ale nebude členem výboru klubu. Teamleader zodpovídá Výboru Klubu a byl zároveň
pověřen úkoly s reprezentací související (místa a termíny QZ, info k MS)
5) 28. 10. 2015 nově ustanovený teamleader I. Šimůnková navrhla kvalifikační závody na MS 2016:
21.2. Terezín (Litoměřice), hala 20x30m, písek. Kontaktní osoba Ivana Šimůnková.
28.3. ZKO Libeň, venkovní plac. 25 nebo 50 startů. Kontaktní osoba Kateřina Prokešová.
jaro 2016 Dvůr Králové, venkovní plac. Kontaktní osoba Lada Richterová. Termíny QZ
6) 29. 10. 2015 se uskutečnila schůzka k předání databáze - kalendáře. Schůzky s p. Bartoňem se
zúčastnila R.Dacejová a V.Kracíková. Byly předvedeny jednotlivé funkcionality, dohodnut způsob
přesunu na náš server a poslední faktické úpravy ke zdárnému fungování. Databáze ve formě
kalendáře bude spuštěna v prosinci a bude plně nahrazovat kalendář akcí, databázi členů klubu,
elektronické výkonnostní knížky, přehled výsledků a on-line přihlašování na akce. Databáze se bude
průběžně naplňovat všemi dostupnými výsledky a bude kompatibilní s výsledkovou listinou, kterou
klub používá. Výstupem z on-line přihlašování bude tabulka „excel“, která je všem pořadatelům
důvěrně známa.
7) 12. - 14. 11. 2015 - Projednávána příprava Mimořádné členské schůze a následného školení
k novému řádu - příprava podkladů pro školení (Kracíková, Gabrielová), předání podkladů na ČKS a
ČMKU, zpracování Směrnice ČKS pro udílení výkonnostních tříd psovodů (Kracíková, Skalická).
Zapsala: Kracíková

