Strävhåriga Foxterrierklubben

Protokoll 6/2009 - 2010
Sammanträdesdatum
2010-04-26

Agneta Åström, ordförande
Berit Hansson, sekreterare
Renee Falck, ledamot
Pia Rydberg, vice ordförande
Lillemor Blanc, suppleant
Ej närvarande

Eva-Lotta Kovacic, suppleant

Kristina Lindström, kassör
Maud Linde Ring, suppleant
§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.
§2
Fastställande av dagordning
Beslutas att lägga till § 10 Hemsidan och fastställa dagordningen.
§3
Justering av föregående protokoll
Beslutas att efter genomgång av föregående protokoll godkänna och lägga denna
till handlingarna.
§4

Inkomna skrivelser
20100425
UT6-2010-2011 – information fr SKKs
utställningskommitté. Beslutas att lägga dessa till handlingarna
20100423
Regionala utbildningar i de nya harmoniserade NKU
utställningsreglerna. Beslutas att lägga dessa till handlingarna
20100419
Kritikutskick – ansvarig från klubbens sida. Beslutas att
lägga dessa till handlingarna
20100414
Regler SVch. Beslutas att lägga dessa till handlingarna
20100413
UT209-09-10. Beslutas att ta in denna artikel i Strävaren
nr 2
20100412
Remiss Freestyleregler. Beslutas att bifalla de nya
reglerna
20100412
Utbildningsseminarium 26 september 2010, inbjudan och
nya regler. Beslutas att denna till handlingarna

§5
Ekonomisk redovisning
Information om den ekonomiska redovisningen via mail från kassör;
Kassa
456:Bank
31.110:PG
10. 111,25
Fakturan för Strävarens porto kommer så småningom. Den första var uppåt
väggarna fel. Lillemor klagade hos posten. Ny faktura skall komma.

Några senkomna medlemsavgifter har vi fått. Nu har vi 218 medlemmar. Inga nya
skänkta (kanske inga nya valpkullar).
Förslag att sätta in en dubbel färgsida i Strävaren nr 2 med foton från trimkursen i
Småland, kostnad 1000 kr extra.
Beslutas att efter röstning om förslaget att sätta in en dubbel färgsida i Strävaren
nr 2. Röstningen gick igenom med 3 röster för och 2 röster emot.
§6

Aktivitetsdag 2010
Se utskickat material från Pia

Pia har kontaktat Sandra som har erbjudit sig att vara agilityinstruktör på
Aktivitetsdagen. Beslutas att information om vår Aktivitetsdagen sätts in i
Terrierposten 2, Strävaren 2 och på vår hemsida, samt mailas till våra uppfödare
och medlemmar som har lämnat sina mailadresser.
§7
Gränna 2010
Beslutas att ändra anmälningsavgifterna enligt nedan;
Valpar, veteraner
100.Kom som du är-klass
100.Övriga
220.Sista anmälningsdag till utställningen är fredagen den 6 augusti 2010.
Bedömningen börjar kl 1030 lördagen 28 augusti 2010, utställningsträning börjar
kl 0930. Upplysningar lämnas av Lillemor och Agneta. Detta sätts in i både
Strävaren nr 2 och på hemsidan.
Kontakt tas med Ann Kilsund om hon kan vara inropare på utställningen. Agneta
återkommer.
§8
Årsmötet 2010
Beslutas att kallelse till årsmötet sätts in i Strävaren nr 2. Årsmötet börjar kl 1700.
Motionerna skall vara sekreteraren tillhanda per post senast 15 augusti 2010 till
sekreterarens hemadress som sätts in i Strävaren nr 2.
§9
Uppfödarmötet oktober 2010
Beslutas att kontakt tas med Berit Wallin som föredragshållare, samt att
ramprogram sätts in i Strävaren nr 2 och på hemsidan samt i Terrierposten.
§ 10
Hemsidan
Beslutas att Agneta tills vidare sköter hemsidan och uppdaterar denna
kontinuerligt och att kontakt tas med ny webbmaster som får i uppdrag att
designa om hemsidan och ta över arbetet i augusti 2010.

§ 11
Styrelsens uppdrag 2009/2010
Meriteringen för föräldradjuren för att få valpförmedling – fortfarande kvar att
göra.
§ 12
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 13

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 31 maj kl 1830.
§ 14
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson
Justeras;
Agneta Åström

