P o z v á n k a - doplnění
na členskou schůzi Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice,z.s. která se koná

12.listopadu 2017 od 10.30 hod – HOTEL NA FARMĚ,
Choťovice 134, 289 05 Žehuň (Žehuňská obora), okres Kolín
(www.hotelnafarme.cz)-sjezd na 50 km D 11 směr Žehuň-Choťovice)
V souladu s Občanským zákoníkem je pro průběh schůze nutná nadpoloviční většina řádných členů
organizace. Pokud se nadpoloviční většina řádných členů nesejde, schůze se přeruší a znovu zahájí po
uplynutí půl hodiny, kdy už k hlasování stačí prostá většina přítomných.
Vzniklá půlhodina může být využita k případné diskusi.
Oběd naplánovaný od 12:00 – 13:00 hodin.
Po obědě proběhne Seminář, podkováře Kysilka Karel na téma „základní principy podkovářství“
+ diskuse k tématu. Následně se bude pokračovat v programu členské schůze.

Program členské schůze :
1. Zahájení schůze, prezence, schválení programu schůze
 jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
 informace o stavu členské základny, její upřesnění a seznam dlužníků
2. Zpráva o činnosti svazu:
 přijímání nových členů a případné zproštění členství
 zpráva o činnosti předsednictva svazu (konference ISG, přehlídka, seminář MVDr.Hany Bartůňkové,



seminář podkováře, návštěva - Topolčianek)

zpráva o činnosti RPK – kniha hříbat, zápisy klisen a hřebců, výkonnostní zkoušky hřebců ve
Vrchovanech
diskuse k činnosti svazu a činnosti RPK

3. Volba pátého člena do rady plemenné knihy, po písemném odstoupení MVDr.Jany Paškové
4. XXV.Národní přehlídky v Martinicích
 zhodnocení XXV.Národní přehlídky v Martinicích + finanční rozbor
 zhodnocení konference ISG a nedělního kurzu posuzování koní
 diskuse k letošní XXV.Národní přehlídce a k příští XXVI.Národní přehlídce
5.Informace o odměňování koní za sportovní výsledky v roce 2017
 diskuse k podpoře sportu
6.Informace o návštěvě Hřebčína Topolčianky
 diskuse k uspořádání návštěvy dalších hřebčínů
7.Informace k webovým stránkám a PK online
 diskuse k funkci stránek
8. Schválení zápisu, všeobecná diskuse usnesení a závěr
Obracíme se na členy svazu, pokud máte zájem, připravte si na schůzi k závěrečné diskuzi vlastní témata k
otázce "Co dále od svazu očekávat a zároveň jakým způsobem vše realizovat či zabezpečit a tím aktivně
přispět k rozšíření činnosti svazu v následujícím období"
Děkujeme a těšíme se na Vaší účast za Svaz chovatelů Shagya Araba v České republice,z.s.

Předseda Adam Zagóra

