SPRAWOZDANIE KLUBU BOKSERA za 2016

W 2016 roku Zarząd Klubu pracował w następującym składzie :
Iwona Magdziarska – Przewodnicząca
Agata Hajda - Sekretarz
Jerzy Dyjor - członek
Sławomira Idzikowska – członek
Anna Bogucka – Vice Przewodnicząca ds. Hodowlanych do czerwca
Anna Sekrecka – Vice Przewodnicząca ds. Hodowlanych do października
od października vacat

W roku 2016 Klub zajmował się następującymi sprawami ( w punktach ) :

1) - organizowanie zebrań Zarządu internetowo-telefonicznych - 10
2) – przyjęcie rezygnacji Kol. A. Boguckiej z Zarządu, na to miejsce przyjęcie pierwszego
zastępcy Kol. A. Sekreckiej, jednocześnie po nowym konstytuowaniu się Zarządu
kol. A. Sekrecka została V-ce Przew. ds. Hodowli.
3) – podjęcie Uchwały o delegowaniu Kol. R. Wlażlaka na ATIBOX WM 2016 na Słowacji.
Mimo niewzięcia udziału Kolegi w eliminacjach z powodu problemów kondycyjnych
suki po porodzie, ze względu na brak innych chętnych zdecydowaliśmy, że Kolega
będzie reprezentował nasz Klub na Mistrzostwach Świata. Kol. R. Wlażlak z suką
HONORATA Inwazja Mocy zajął 3 miejsce na podium w konkurencji IPO II. Mimo
propozycji dofinansowania jedynego Polaka Kolega pojechał na własny koszt.
4) – zorganizowanie przy współpracy z o/Wrocław Wystawy Klubu
5) – podsumowanie Rankingu Klubu Boksera i nowego Pucharu Klubu Boksera oraz
wręczenie pucharów i umieszczenie wyników na Stronie.
6) – zorganizowanie Zebrania Sprawozdawczego i złożenie Sprawozdania do ZG

7) – współorganizowanie DNI BOKSERA 15-17.07.2016 w Morsku .
Po raz pierwszy zostały zorganizowane DNI BOKSERA o tak szerokiej formule . Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie . Impreza otwarta była dla wszystkich „bokserarzy” udział
wzięło 26 psów. Zarząd podjął Uchwalę o dofinansowaniu udziału psów Członków
Klubu ( w wys. 50 % wpłaty ) oraz pozoranta . Wielkie podziękowanie również dla
wszystkich Sponsorów i Fundatorów Nagród, które uatrakcyjniły IMPREZĘ .Myślę,
że wszystkim potrzebne są takie spotkania gdzie można połączyć zabawę z nauką, nie
tylko psów ale również właścicieli . Należą się szczególne podziękowania dla
Kol. R. Wlaźlaka i jego „ ekipy” za organizację , wkład pracy i zaangażowanie – także
za wkład rzeczowy chociażby w postaci wspaniałych domowych przekąsek i ciast .
Nie wystarczy mówić i krytykować – trzeba jeszcze samemu zaangażować się w pracę
na rzecz innych .
8) – po śmierci Kol. Anny Sekreckiej przyjęto w poczet Zarządu drugiego zastępcę członka
Kol. A. Szymańską-Modrzycką .
9) - umieszczono na stronie przypomnienie o obowiązku opłacenie do 31.12.składek
za rok 2016 .
10) - ze względu na rezygnację , po okresie paru miesięcy zastanawiania się , kolejnego
członka Komisji Rewizyjnej Kol. D. Fabiszewskiego oraz braku zastępców podjęto
Uchwałę
o zwołaniu
Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu w celu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej w dniu 11.022017
( sobota) we Wrocławiu w lokalu Związku ogodz.12.00 .

Decyzje uzupełniające :
Weryfikacja stanu Członków na dzień 31.12.2016 spowodowała kolejne zmiany w Zarządzie.
Ze względu na nieopłacanie od 2015 roku składek przez Kol. Anna Szymańską- Modrzycką
w Zarządzie powstał wakat co obliguje nas do poszerzenia Nadzwyczajnego Zebrania o punkt
Wyborów Uzupełniających do Zarządu Klubu .
Przewodnicząca Klubu Boksera
Iwona Magdziarska

