Strävhåriga Foxterrierklubben

Protokoll 5/2009 - 2010
Sammanträdesdatum
2010-03-22
Agneta Åström, ordförande
Berit Hansson, sekreterare
Maud Linde Ring, suppleant
Renee Falck, ledamot
Pia Rydberg, vice ordförande fr pkt 6
Lillemor Blanc, suppleant fr kl 1915

Ej närvarande

Eva-Lotta Kovacic, suppleant

Kristina Lindström, kassör
Harriet Aspengren, adjungerande närv pkt 1-3, 5

§1

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
2010-03-18 Katalogisering av artiklar från ras- och specialklubbars
tidsskrifter. Beslutas att lämna detta utan avseende då strävhåriga
foxterrierklubben redan skickar in 2 ex sen 2005.
§5
Ekonomisk redovisning
Få skänkta medlemskap under 2009 mot det antal födda valpar.
Påminnelser till ca 100 medlemmar om årsavgift utskickade. Trögt med
inbetalningar. Till 19 mars endast 32 som betalat in. Kanske kommer några
fler till månadsskiftet. Några har meddelat att de inte har Strävis längre och
några tycker inte de ”behöver klubben”.
Kassa 231:Bank 31.110:Pg 14.688:Från pg kommer att utbetalas den 26 mars Tidningen 5306:-, Annons SKK
1.535:- samt i början av april ännu okänd summa för tidningens porto.
Vi får hålla i slantarna om det skall täcka Gränna (brukar ju bli underskott)
samt uppfödarmötet.

§6
Aktivitetsdag 2010
Beslutas att anmälan skall ske senast den 2 augusti 2010 till Pia Rydberg,
Jollyfox om man skall vara med på aktivitetsdagen. Program för dagen skall
göras klart inför nästa styrelsesammanträde som skickas ut innan
styrelsemötet.
Beslutas att programmet sätts in i nästa Strävaren och det skrivs kring
denna dag.
§7

Gränna 2010
Ringsekreterare Tanja Taus är bokad för Gränna och bor i
Vaggeryd 039-312 672. Kontakt tas med Ann Kilsund om hon kan vara
inropare på utställningen.
Kontakt tas med domare Henk van Wersh, Holland för att höra
om resplan och önskemål om boende.
Gränna vandrarhem – är bokad i augusti 2009. 3 rum är bokade
på vandrarhemmet då vi inte får hyra planen utan att vara gäster på
vandrarhemmet.
§8
Årsmötet 2010
Beslutas att i PM till utställningen och årsmötet måste det stå att stolar
medtages då platsen är ändrad till lokalen bakom Vandrarhemmet (kallas
gamla TV-huset). Denna är bokad via Gränna Camping, Hanna. Bekräftelse
finns via mail av henne om bokningen.
§9
Valpförmedlingssidan
Protokollsutdrag från Protokoll 4 2009/2010 har sänts till alla uppfödare via
mail som har mailadresser samt webbmaster 20100316. Per post har
protokollsutdraget skickas ut till de uppfödare som inte har mailadresser.
§ 10
Uppfödarmötet oktober 2010
Beslutas att uppfödarmötet förläggs till Motell Vätterleden. Renée får i
uppdrag att återkomma med pris och förslag på program. 23 – 24 oktober
är bokat. Uppfödarmötet börjar kl 1000 med kaffe och konferensen startar
kl 1100 den 23e.
Beslutas att kontakt tas med Berit Wallin som föredragshållare. Uppfödare, intresserade medlemmar och andra inbjudes till träffen.
§ 11

Styrelsens uppdrag 2009/2010
Meriteringen för föräldradjuren för att få valpförmedling –
fortfarande kvar att göra
§ 12
Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§ 13
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde 26 april kl 1830.

§ 14
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson
Justeras;
Agneta Åström

