Strävhåriga Foxterrierklubben

Närvarande

Protokoll 7/2009 - 2010
Sammanträdesdatum
2010-05-31

Agneta Åström, ordförande
Berit Hansson, sekreterare
Renee Falck, ledamot
Pia Rydberg, vice ordförande
Eva-Lotta Kovacic, suppleant
Harriet Aspengren, adjungerande

Kristina Lindström, kassör, pkt 1-5, 8
Maud Linde Ring, suppleant
Ej närvarande

Lillemor Blanc, suppleant

§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
28 april 2007 – Förfrågan om avseende arbete med hundars
mentalitet, skall besvaras. Beslutas att efter genomgång av
förfrågan och ifyllande av svaren så scannar sekreteraren in detta i
ett mail och sänder det till SKK.

§5
Ekonomisk redovisning
Postgiro
11 200.Bank
31 110.Kassa
325.Trimkurs Gbg
1 200.Beslutas att per 31 mars varje år stämma av vilka uppfödare har betalt
medlemsavgiften för att få den service som Strävhåriga Foxterrierklubben
ger sina uppfödare.
§6
Aktivitetsdag 2010
Beslutas att fastställa programmet enligt bilaga 1.

§7
Gränna 2010
Beslutas att fastställa ansvarsfördelning för Gränna 2010 enligt bifogad
checklista, bilaga 2.
§8
Årsmötet 2010
Beslutas att vi håller årsmötet i Campingens gamla TV-rum, ca kl 1800.
§9
Uppfödarmötet oktober 2010
Då ingen föredragshållare ännu hittats till uppfödarmötet så beslutas att
styrelsen fortsätter med letandet.
§ 11
Styrelsens uppdrag 2009/2010
Enkät om föräldradjurens meritering är utskickad via mail den 27 maj 2010
till uppfödarna. Svar skickas per post till sekreteraren senast 15 juni. Beslut
tas vid nästa styrelsemöte onsdagen den 30 juni 2010.
§ 12
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 13
Nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde är onsdag den 30 juni 2010 kl 1830.
Beslutas att sammanträdet innan årsmötet är den onsdag den 16 augusti
2010 kl 1830.
§ 14
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson
Justeras;
Agneta Åström

