Výbor KCHF

Vec: Príprava spádových schôdzi KCHF a výročnej konferencie KCHF.
Predkladá Tibor Gešvandtner

Výbor KCHF na schôdzi dňa 18.1.2022 formou on line. Podľa § 11 ods. 1 a §4 ods. 6 stanov SPZ
zvoláva výročnú konferenciu KCHF vo Zvolene na 26.3.2022 o 9.00 hod. v budove VŠT.
Na zabezpečenie výročnej konferencie vydáva výbor KCHF organizačné pokyny ktoré sa týkajú
spádových oblastí.
V zmysle organizačných pokynov výbor KCHF schválil nasledovné:

I: Schôdze spádových oblasti.
1. Podľa stanov KCHF sa najneskôr do 6.3.2022 uskutočnia spádové schôdze KCHF. Spádovky si
zvolia svojho aktivistu na nasledovné funkčné obdobie.
2. Najneskôr do 9.3.2022 zašlú tajomníkovi KCHF zápisnicu zo spádovej schôdze aj s uvedeným
menom zvoleného aktivistu.
3. Spádové schôdze zvolia svojich zástupcov na výročnú konferenciu podľa platného kľúča
platných stanov KCHF, t.j. na každých začatých 10 členov spádovky 1 delegát. Mená a adresy
zvolených delegátov pošlú v zápisnici do 9.3.2022 na adresu tajomníka klubu.
II. Výročná konferencia KCHF
1. Na výročnej konferencií KCHF sa zúčastnia schválený delegáti zvolený na spádových
schôdzach KCHF s hlasom rozhodujúcim.
2. Výročná konferencia zvolí na 5-ročné funkčné obdobie :
a.) 9 členný výbor klubu – pričom priamo do funkcie zvolí predsedu KCHF, podpredsedu
KCHF, tajomníka KCHF, poradcu chovu pre BF, poradcu chovu pre HF, ekonóma KCHF,
vycvikára KCHF, kronikára a správcu web-stránky, matrikára KCHF
b.) 3 člennú dozornú radu : predsedu DR. , 1 člena DR, 2 člena DR.
3. Výročná konferencia podľa kľúča určeného KRSPZ zvolí 3 delegátov do kynologickej rady SPZ.
4. V zmysle štatútu KCHF je výročná konferencia KCHF jej vrcholným orgánom. Výročná
konferencia zvoláva výbor KCHF raz za 5 rokov, minimálne 14 dní vopred, s uvedením
miesta, dátumu konania a programu rokovania. Na výročnej konferencií KCHF sa zúčastňujú
s hlasom rozhodujúcim delegáti spádových oblasti KCHF podľa kľúča určeného platnými
stanovami KCHF alebo ich náhradníci. Z hlasom poradným sa na výročnej konferencií
zúčastňujú zástupcovia orgánov SPZ, členovia výboru v KCHF, ak neboli zvolení za delegátov
na výročnej konferencií. Aktívne volebné právo, ako aj právo podieľať sa na rozhodovaní
výročnej konferencií majú len delegáti s hlasom rozhodujúcim.
Stav členskej základne sa počíta k 31.12.2021.
Za termín zasadnutia výročnej konferencie KCHF navrhujem 26.3.2022 v budove VŠT vo
Zvolene o 9.00 hod.

Program výročnej konferencie
1. Privítanie a zahájenie výročnej konferencie KCHF
2. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
3. Voľba orgánov výročnej konferencie ( pracovné predsedníctvo, zapisovatelia,
overovatelia, ako aj mandátová a volebná komisia)
4. Predstavenie navrhnutých delegátov do výboru a dozornej rady
5. Prerokovanie návrhov z jednotlivých spádových schôdzi
6 Diskusia
7. Voľba predsedu KCHF
8: Voľba členov výboru a dozornej rady
9. Schválenie zástupcov KCHF do kynologickej rady
10. Schválenie uznesenia z výročnej konferencie KCHF
11. Záver

