Příloha číslo 1 k Organizačnímu řádu

Vnitřní směrnice KCHBO číslo 1/06
Rozdělení funkcí ve výboru KCHBO
Předseda klubu
– je člen výboru
– je zodpovědný za vedení klubu a zodpovídá se členské schůzi
– předkládá na členské schůzi zprávu o činnosti klubu
– je pověřen jednáním s ČKS, ČMKU, FMBB a dalšími organizacemi a orgány státní zprávy
– pomáhá při organizaci PP, PT, výstav a závodů pořádaných klubem nebo na kterých se klub
spolupodílí
– přijímá žádosti o přiznání titulu Klubový šampión práce a vede jejich evidenci
– na členské schůzi předává ceny za Klubové šampióny práce
– má podpisové právo ke kontu Klubu a má přístup k internetovému bankovnictví
Jednatel klubu
– je člen výboru
– je zodpovědný za evidenci členské základny
– dává příkaz ekonomovi k odvodu ČMKU za členy a zasílá ČMKU jejich seznam
– přijímá přihlášky nových členů a vybírá členské příspěvky
– zasílá aktualizovaný seznam členů každý měsíc všem členům výboru a komisí
– zodpovídá se členské schůzi
– má přístup k internetovému bankovnictví
Hlavní poradce klubu
– je člen výboru
– je zodpovědný za řízení chovu a jeho výsledky
– hlavním poradcem chovu může být aktivní chovatel s dlouholetou zkušeností a zejména se
znalostí zákonitostí genetiky a se znalostí platného mezinárodního standardu.
– hlavní poradce chovu plní tyto úkoly: vede evidenci chovných jedinců, doporučuje krytí fen
vhodnými psy, zúčastňuje se výstav a provádí rozbor výsledků, je vedoucím chovatelské
skupiny, která řídí chov ve smyslu Zápisního řádu
– ze své činnosti se zodpovídá výboru Klubu, na členské schůzi předkládá zprávu o chovu BO
Ekonom klubu
– je člen výboru
– je zodpovědný za vedení účetnictví klubu
– zodpovídá se členské schůzi a předkládá na schůzi účetní zprávu
– má podpisové právo ke kontu Klubu a má přístup k internetovému bankovnictví
Výstavní referent klubu
– je člen výboru
– zajišťuje klubovou a speciální výstavu
– přijímá žádosti o přiznání titulu Klubový šampión krásy a vede jejich evidenci
– zodpovídá se členské schůzi a předkládá jí zprávu o výstavní sezóně a předává ceny za
Klubové šampióny krásy
Dodatek
– jednotliví členové výboru jsou ve výjimečných situacích navzájem zastupitelní
– každý člen výboru a komisí je povinen předat minimálně čtvrtletně vyúčtování ekonomovi klubu
a to nejpozději do 10. (popř. 15) dne po ukončení kalendářního čtvrletí
– člen výboru a komisí nesmí disponovat částkou větší než 4000,- Kč
– všechny finanční prostředky nad částku 4000,- Kč jsou povinni do dvou týdnů od jejich nabytí
převést na konto klubu
– výjimky musí schválit dva členové výboru
– pokud bude člen výboru nebo komisí potřebovat větší peněžní částku je třeba svolení dalšího
člena výboru - předsedy nebo ekonoma

