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1) Zahájení Valné hromady prezidentem Evropské sekce Jorgen Hindse
 Oznámení, že došlo k dohodě Izraelského Kennel Clubu a Valná hromada se
nebude celou situací zabývat. Po dohodě došlo k odstoupení současného
Izraelského prezidenta.
2) Kontrola účasti = 37 platných hlasů
3) Schválení zápisu z Valné hromady Evropské sekce v Lillestrøm 2015
37 hlasů pro = schváleno
4) Návrh prezidentské Výroční zprávy
 Pravidelné jednání s Evropským parlamentem
 Sestavení skupiny, která se bude zabývat plánem na rozdělení Evropské
sekce. Sekretářem celé skupiny se stal pan Yves De Clercq, prezidentem
Jorgen Hindse a celá skupina je složena ze zástupců několika vybraných
kennel klubů různých velikostí. Carla Molinari zpracovala detailní návrh na
rozdělení celé Evropské sekce. Celá restrukturalizace Evropské sekce bude
zpracována do konce roku 2016 a představena všem členským zemím
v Lipsku 2017.
 Představení nového webu pro Evropskou sekci: http://fcieurope.eu/DK.aspx
 Vzhledem k dobré ekonomické situaci nebude Evropská sekce vyžadovat
platbu členských poplatků, ve výši 100EUR/ člen.
37 hlasů pro = zpráva schválena

5) Oznámení odstoupení Damira Skoka ze své funkce
6) Volba volební komise
7) Volba 2 členů General Committee (4 roky)
Ms Eeva Anttinen, Finsko – znovu zvolen
Mr Sean Delmar, Irsko - zvolen
Ms Helen Skliarova (Olena Skliarova), Ukrajina – nezvolena

8) Volba hostitelské země Evropské výstavy 2020
Slovinsko - zvoleno
Dánsko - odstoupilo
Došlo ke špatnému plánování termínu výstavy v Dánsku. Dánsko muselo z volby
odstoupit.

9) Změna členských příspěvků
Vzhledem k dobré finanční situaci navrhuje Evropská sekce, aby nebyly vybírány
členské poplatky od května 2016 do dubna 2017.
37 hlasů pro = Schváleno

10) První mezinárodní kongres pro rozhodčí
John Wauben představil návrh mezinárodního kongresu pro rozhodčí, který se
uskuteční poprvé při Evropské výstavě na Ukrajině. Kongres navazuje na seminář
uspořádaný v Cebu 2016. Kongres bude zaměřen na nejčastěji diskutovaná témata –
styl posuzování, je rozhodčí dostatečně fit pro svoji funkci, měl by rozhodčí
komentovat FB vyjádření vystavovatelů a další. Sestavení menších skupin, které
budou diskutovat o uvedených tématech.

Vystoupení jednotlivých zemí
1. Sjednocení disciplinárního jednání s rozhodčími pro všechny země (Slovensko)
Slovensko navrhuje, sjednocení systému disciplinárního jednání s rozhodčím.
Evropská sekce tento bod nepřijala, není možné zasahovat do postupů jednotlivých
členských zemí. Pokud rozhodčí nesouhlasí s rozhodnutím, obrátí se na soud a řeší
celou situaci jako občansko-právní spor.
2. Právo zákazníka
Švédsko žádá, aby Evropská sekce začala jednat s Evropským parlamentem o
prodeji štěňat. V některých zemích jsou psi prodáváni stejně jako produkty a
vztahuje se na ně reklamační řád a současně i garance. Švédsko žádá o změnu, aby
pes nebyl součástí Směrnice EU pro ochranu spotřebitele týkající se ochrany
spotřebitele.
Nepřijato – každá země má možnost komunikovat se zástupci Evropského
Parlamentu sama.

Doporučení pro země, kde toto pravidlo platí, aby se sami obrátili na své poslance a
požádali je o podporu a změnu této směrnice.
3. Souhrn výsledků z dotazníku zaslaného členským zemím
Představení výsledků a statistik z jednotlivých členských zemí. Odevzdalo pouze 20
zemí (včetně ČR).

4.

Prezentace pana Michel Schoffeniels
(European Pet Network)
Informace a přesném postupu čipování a možná rizika stejných čísel čipů v různých
zemích.

Další
1. Ruská federace žádá, aby všechny země dodržovali zákaz posuzování pana I.
Vyguzova, který byl vyloučen jako rozhodčí RKF. Pan Vyguzov se účastnil Valné
hromady jako zástupce Černé Hory a je současně uveden jako rozhodčí Černé Hory.
Valná hromada doporučila, aby se pan Vyguzov obrátil na soud a řešil vše jako
občansko-právní spor.

2. Oznámení o kandidatuře České Republiky na Světovou výstavu 2021
Česká Republika oznámila kandidaturu na Světovou výstavu 2021 a požádala
všechny členské země o podporu, při hlasování v Lipsku 2017.

