Slovensko zdru enje rejcev konj pasme
aflinger - ZRH
.....................................................................................................................................

Zapisnik seje izvršilnega odbora, ki se je vršil dne 12.8.2005
Prisotni:
Člani izvršilnega odbora:
Stane Bergant:
da
David Gazvoda:
da
Marija Bergant:
da
Romana Škreblin:
da
Marjan Burja:
da
Janko Cvelbar:
da
Srečko Roblek:
da

Telefon
040/272479, 04/2555220
041/520565
040/363383
07/4964615
041/753258
07/4964615
04/2551331

Ostali prisotni:
Janez Rus
Primož Kokovica
Sonja Cvelbar - NO
Ivan Purgaj
Jože Voga

SKLEPI
1.) Zaradi racionalnosti se seje praviloma sklicuje po telefonu. Na sejo se vabi tudi nadzorni
odbor – vsaj enega člana.
2.) Prva točka vsake seje je potrditev zapisnika prejšnje seje. Če je zapisnik potrjen se ga
razdeli članom izvršilnega in nadzornega odbora.
3.) Tajnik vzpostavi arhiv Združenja (članstvo, dokumenti....)
4.) Člani izvršilnega odbora si stalno prizadevajo za pridobivanje novih članov Združenja.
Cilj je pokriti 95% rodovniške populacije haflingerjev.
5.) Ustanovi se konjeniška sekcija. Naloga sekcije je v prvi fazi organizirati, oblikovati in
izšolati profesionalno ekipo za prikaz in promocijo haflingerja kot vsestransko uporabnega
konja za aktivno preživljanje prostega časa. V drugi fazi pa organizirati tečaje za rejce in
ostale zainteresirane ljubitelje haflingerjev. Začasni delovni predsednik sekcije je Primož
Kokovica.
6.) Za promocijo haflingerja na sejmu v Gornji Radgoni se zadolžijo:
- konjeniška ekipa: Primož Kokovica
- stojnica: Marija Bergant
- predstavitev Združenja v strokovnem delu sejma: Stane Bergant
7.) Za priznanje MKGP za posebne zasluge pri organizacijskem delu pri pripravi vloge za
priznano rejsko organizacijo se predlaga Staneta Berganta.
8.) Berganta se pooblasti, da intenzivno dela na pripravi vloge (pogodbe z VF, rejski
program....).
9.) Zaradi enake oddaljenosti se seje IO sklicuje praviloma v Ljubljani.
Zapisala: Marija Bergant
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