Zápis z členské schůze Moravia Cat Club pořádané 9. září 2013
Účast: Podle prezenční listiny je přítomno 27 členů, omluveno 5 členů včetně pana
předsedy
Program schůze:
1. Zahájení schůze, organizační záležitosti
2. Finanční a celkové vyhodnocení výstavy 2013
3. Návrh rozpočtu na rok 2014
4. Účetnictví v organizaci
5. Příprava výstavy v Avanti 2014
6. Světová výstava koček 2014
7. Informace z FIFe
Schůze byla zahájena v 17.30 hodin
ad 1. Jednání schůze řídila pí. Arcanidu, která omluvila nepřítomnost pana předsedy.
Organizace má 80 členů (74 dospělých a 6 mladých chovatelů). Na schůzi bylo
přítomno 27 členů. Byl předány průkazy novým členům. Organizace nebude přijímat
členy ze vzdálených lokalit, důvodem je malá pravděpodobnost účasti na členských
schůzích.
ad2. Pí Boušková informovala o finančním vyhodnocení výstavy z hlediska jejího
průběhu, zmínila složení příjmů a výdajů a stav financí v pokladně. K celkovému
vyhodnocení výstavy (ještě po jejím ukončení byly propláceny některé faktury)
vystoupila pí. Arcanidu. Výstava byla zisková. Oběhem přítomným členům byl dán
přehled veškerých nákladů (jako pronájem prostor, zapůjčení klecí, katalogy,
diplomy, kokardy, poháry, odměny posuzovatelům, letenky, stravování a další) a také
přehled veškerých příjmů (klecné, prodej vstupenek, sponzorské dary, pronájem
prodejního místa, prodej katalogů a kokard atd.). Pí Arcanidu informovala o stavu
financí na účtu MCC.
ad3. Byl přednesen návrh rozpočtu na příští rok. Počítá s konáním mezinárodní
výstavy (MCC) koncem dubna 2014. Návrh výboru ZO - odměna pro členy, kteří letos
pomáhali oba dny na výstavě – bezplatné členství pro rok 2014. Členský příspěvek
zůstává ve stejné výši – 400,-/ dospělý a 150,-/mladý chovatel. Lze hradit již nyní na
účet ZO.
ad4. Schůze doporučila následující postup. Za zprávu k účetnictví zodpovídá pí.
Boušková.
ad5. Pí. Arcanidu informovala o situaci s pozvanými posuzovateli, doporučila zajistit
letenky již nyní (p. Zitterbart). Předvedla členům také finanční rozvahu výstavy,
očekává se zisk.
ad6. Pí. Arcanidu informovala o srpnovém jednání výstavního výboru Světové
výstavy koček, která se měla konat v Ostravě. Vzhledem k nezabezpečení vhodného
stavu lokality pro výstavu bylo zjištěno, že konání výstavy je ohroženo a bylo proto
rozhodnuto, že koncem října 2014 se bude Světová výstava koček konat v Brně
(BVV, pavilon B). Pí. Arcanidu se stala novou členkou výstavního výboru Světové
výstavy koček 2014.

ad7. Z rozhodnutí FIFe se mění od roku 2014 výstavní třídy koťat, menší koťata jsou
od 4 do 7 měsíců, větší koťata jsou od 7 do 10 měsíců. Od roku 2016 také dochází
ke změnám v rozdělení plemen koček v kategoriích I až IV.

Schůze byla po jedné a půl hodině ukončena.
09.09.2013, Brno - zapsal Jaroslav Pinkava, člen výboru

