Zasedání Evropské sekce FCI při Evropské výstavě 2018
15. 10. 2018

1. Zahájení a uvítání všech účastníků. Kontrola všech zúčastněných zemí.
a) Počet platných hlasů je 37
2. Schválení zápisu z posledního zasedání Evropské komise.
Pro schválení plný počet hlasů.
3. Schválení finanční správy a kontroly za uplynulé období Evropské sekce.
Pro schválení plný počet hlasů.
4. Schválení plánovaného rozpočtu (budget) na následující období.
Litva se přihlásila k diskuzi a žádá o přesný popis činností FCI Youth sekce, na kterou
je budgetováno 5000EUR/ rok. Evropská sekce vypracuje přesný popis jednotlivých
činností a současně i všech realizovaných plateb. Bude doloženo do dalšího zasedání.
5. Návrh volební komise ve složení zástupců - Chorvatsko, Německo a Norsko.
a) Volba Prezidenta Evropské sekce – Jorgen Hundse zvolen plným počtem hlasů.
b) Volba dalších dvou členů komise, návrhy:
- Barbara Muller, počet hlasů - 28
- Ioanna Galanos, počet hlasů - 22
- Andrzej Kazmierski, počet hlasů – 17
Z uvedených počtů hlasů vyplývá zvolení paní Barbary Muller a paní Ioanna Galanos.
6. Volba země pro uspořádání Evropské výstavy v roce 2022
Prezentace jednotlivých zemí, ve složení:
- Ukrajina, počet hlasů - 6
- Irsko, počet hlasů – 10
- Francie, počet hlasů – 21
Evropská výstava v roce 2022 se bude konat ve Francii.
7. Z důvodu dobré finanční situace nebude po členských státech Evropské sekce
požadován poplatek za členství.
8. Prezentace Litevského KC na podporu edukace a komunikace pro nové rozhodčí, ale i
vystavovatele. Evropská sekce žádá členy, aby se snažili o edukaci a správnou
komunikaci s novými rozhodčími a vystavovateli. Litevský KC představuje konferenci,
která se konala za účasti FCI představitelů.
9. Evropská sekce děkuje polskému KC (ZKWP) za perfektní organizaci Evropské výstavy
a hodnotí ji jako doposud nejlépe organizovanou Evropskou výstavu.
10. Pro další Evropské výstavy bude vždy sponzoring ve formě kokardy pro BIS výstavy.
Zapsala. K Seidlová

