Strävhåriga Foxterrierklubben

Närvarande

Ej närvarande

§1

Protokoll 4/2009 - 2010
Sammanträdesdatum
2010-02-09

Agneta Åström, ordförande
Berit Hansson, sekreterare
Kristina Lindström, kassör
Maud Linde Ring, suppleant
Renee Falck, ledamot
Pia Rydberg, vice ordförande fr pkt 6
Lillemor Blanc, suppleant fr pkt 6

Eva-Lotta Kovacic, suppleant

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet

§2

Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

§3

Justering av föregående protokoll

Beslutas att efter genomgång av föregående protokoll godkänna och lägga denna
till handlingarna.

§4
Inkomna skrivelser
2009-11-27 - Inbjudan till Temautbildning för Avelsråd 17 – 18 april 2010
(ers tidigare steg 2).
Beslutas att ej delta och lägga detta till handlingarna.
2010-01-08 - Information om SvTeK fullmäktige.
Beslutas att Agneta Åström deltar som representant.
2010-01-22 - Skrivelse från Sv Terrierklubben ang remiss från SBK som
yttrande skall ske innan 2010208.
Beslutar att bifalla remissen. Sekreterare svarar.
2010-01-24 - Inbjudan till Östsvenska Terriermästare 2009
Beslutas att lägga det till handlingarna
2010-01-31 -Kallelse till Terrierfullmäktige 2010.
Beslutas att Agneta Åström i samband med att hon är där för Sydsvenska
terrierklubben så representerar hon också Strävhåriga Foxterrierklubben.
§5
Rapporter
Rapporter enligt nedan.

§6
Ekonomisk redovisning
Behållning på våra konton;
Pg
10473
Bank
26525
Kassa
425
Idag har vi 176 betalande medlemmar av 280 medlemmar. Beslutas att
kassören skickar ut påminnelser om medlemsavgift till de medlemmar som
inte betalt.
Beslutas att klubben betalar för en samlingsannons i Terrierposten nr 1
2010 för våra uppfödare när det är Rasspecial, kostnad 1200.- kronor.
§7
My Dog 2010
Representanter för rasen var där med hundar alla 4 dagar i
samlingsmontern i VästsvenskaTerrierklubbens regi. Allt avlöpte väl.
§8
Aktivitetsdag 2010
Beslutas att
följande aktiviteter skall erbjudas; sök, vardagslydnad, agility och
klickerträning samt pälsvård .
engagera tjejer från Brukshundsklubben för dessa aktiviteter
förutom pälsvård. En skriftlig överenskommelse med dessa
upprättas där det står att ingen ersättning utgår utan att resa, mat
o logi står Strävhåriga Foxterrier klubben för.
aktivitetsdagen är mellan kl 1000 – 1530 där alla medtar lunch för
picknick. Uppehåll för lunch 1230 – 1300. Målgruppen är vanliga
foxterrierägare. Detta är en Pröva på dag. Stationer och deltagarna
delas upp i grupper utifrån anmälan .
i kommittén ingår Pia, Eva-Lotta och Maud, där Pia är
sammankallande
vara på Campingen som tillhandahåller en bit av gräsplanen utan
kostnad. Tillgång till toalett finns.
till nästa sammanträde upprätta ett skriftligt förslag/program om
hur dagen kommer att se som skickas ut till styrelsen för
genomläsning innan mötet.
§9
Gränna 2010
Beslutas att
Gränna 2010 är lördag 28 augusti
Ringträning börjar kl 0930.
Utställningen börjar kl 1030.
Pia tar kontakt med Marona Eng om hon talar engelska och
återkopplar till Renee, förslagsvis så tas ringsekreterare från
Jönköpingsområdet.
Kontakt tas med domare Henk van Wersh, Holland för att höra om
resplan och önskemål om boende.

§ 10
Årsmötet 2010
Beslutas att årsmötet 2010 håll i gamla TV-huset bakom vandrarhemmet .
1 timme efter avslutad utställningen. Var o en tar med sig sina stolar till
årsmötet.
§ 11
Valpförmedlingssidan på vår Hemsida
Beslutas att valpar som stått 12 veckor på valpförmedlingssidan tas
automatiskt bort av webmaster. Vill uppfödaren ha valpförmedling längre
än 12 veckor måste uppfödaren själv kontakta webmaster.
Detta beslut meddelas via mail till alla uppfödare av vår sekreterare.
Meddelande skickas som ett protokollsutdrag ur protokoll 4 daterat 201002-09 2009/2010.
§ 12
Uppfödarmötet oktober 2010
Beslutas att uppfödaremötet hålls den 23 – 24 oktober. Budget 5 –
10 000.- . Förslag att ha 1 föredragshållare - Berit Wallin. Förslag på plats
Motell Vätterleden. Renée får i uppdrag att återkomma med pris och
förslag på program.
§ 13

Styrelsens uppdrag 2009/2010
Protokoll – på hemsidan pdf – fil till webmaster, som lägger upp
en sida för protokoll - ej genomfört ännu
Upprätta medlemsregister med mailadresser för utskick av
information. – försökt från styrelsens sida att få in adresser. 2 av 175 har
skickat in mailadress. Uppmaning i tidningen om att lämna in maildresser
till kassör
Meriteringen för föräldradjuren för att få valpförmedling.
§ 14
Övriga frågor
Titta över kostnader för Webhotell, eventuellt byta hotell.
§ 15
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är måndag 22 mars kl 1830.
§ 16
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson
Justeras;
Agneta Åström

