Dne 11.10.2020 se uskuteční členská schůze a přednáška paní Vladimíry Tiché na téma genetika.
Vzhledem k ukončení provozu hotelu SLUNCE jsme museli najít náhradní místo.
Místo konání: Motel U jezera, U jezera 767, Velký Osek 28151
NENÍ POVOLEN VSTUP SE PSY
Časový rozvrh:
od 8 hod - příjezd, nahlášení obědů (členové klubu zdarma)
9 - 11 hod - přednáška paní Vladimíry Tiché, rozhodčí exteriéru, autorky mnoha článků a knih s
kynologickou tématikou, ve své dlouholeté praxi ve specializované laboratoři klinické diagnostiky se
zaměřuje zejména na oblast biochemie a reprodukce psů.
(zdarma, určeno pro členy KBO a jejich rodinné příslušníky)
11 - 11:30 hod - prezence (zápis účastníků schůze), oběd
12:00 hod - zahájení schůze dle Stanov KBO

Vzhledem k tomu, že je nutné počet obědů nahlásit provozovateli Motelu hned ráno, budou mít oběd
členové, kteří si ho na místě nahlásí ráno do 9h. Pokud se nemůžete zúčastnit přednášky a na schůzi
přijedete, můžete si oběd nahlásit emailem na pecar.kbo@seznam.cz nejpozději do 30.9.2020.

Na této schůzi mimo jiné proběhnou volby některých členů Výboru a KRKu (Kontrolní a revizní
komise) z důvodu uplynutí pětiletého volebního období. Opakované znovuzvolení se dle Stanov KBO
připouští. Současně budou také zvoleni náhradníci do Výboru a KRKu pro případ, že by některý z
členů orgánů předčasně ukončil svoji funkci, nebo byl z funkce odvolán. Doporučujeme všem
kandidátům na tyto funkce, aby si předem dostatečně nastudovali Stanovy KBO.

Volební období končí:
členům Výboru : Hana Berková, Lucie Outerská (do funkce nastoupila z pozice náhradníka)
členům Kontrolní a revizní komise: Markéta Schwarzová, Karin Rohanová

Kandidáti nebo navrhovatelé kandidátů do orgánů klubu musí kandidaturu poslat doporučeně poštou
na adresu sídla klubu Věra Pecková, KBO z.s., Řípská 872/5 276 01 Mělník, nejpozději 40 dní před
termínem členské schůze, tedy nejpozději 1.9.2020. Je také nutné uvézt, zda se jedná o kandidaturu
do Výboru klubu nebo Kontrolní a revizní komise.

Veškeré návrhy k členské schůzi musí být podány v souladu se Stanovami Klubu bílého ovčáka z.s.
Program schůze bude členům rozeslán ve stanoveném termínu.

těšíme se na viděnou,
Výbor KBO z.s.

