Strävhåriga Foxterrierklubben

Protokoll 8/2009 - 2010
Sammanträdesdatum
2010-06-30

Närvarande

Agneta Åström, ordförande
Berit Hansson, sekreterare
Renee Falck, ledamot
Pia Rydberg, vice ordförande , pkt 8-12
Harriet Aspengren, adjungerande
Lillemor Blanc, suppleant
Maud Linde Ring, suppleant

Ej närvarande

Kristina Lindström, kassör
Eva-Lotta Kovacic, 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
Inga inkomna skrivelser togs upp.
§5

Ekonomisk redovisning

Senaste Strävarens tryckkostnad är betald. Faktura på portot har ännu inte
kommit. Vi har fått in ett överskott från Norrland specialen (1 569:-). En
inbetalning till Gränna-utställningen har inkommit. Vi har fått in 5 skänkta
medlemskap från några av våra uppfödare.
Beslutas att överskottet från Norrlandsspecialen fonderas till nästa
Norrlandsspecial.

§6
Aktivitetsdag 2010
4 vuxna med 2 hundar har anmält sig till Aktivitetsdagen. Pia ber om att få
mejlbekräftelse av dem som håller i aktiviteterna.
Beslutades också att man kan betala på plats för aktivitetsdagen då vi
skickar ut aktivitetsprogrammet tillsammans med PM för
Grännautställningen
§7
Gränna 2010
Genomgång av checklistan, och denna uppdaterades per 20100630.

§8
Årsmötet 2010
Information om Årsmötet 2010 finns i Strävaren samt information på
hemsidan.
Beslutas att det serveras frukt till årsmötet, Harriet är ansvarig för detta.
§9
Uppfödarmötet oktober 2010
Beslutas att flytta uppfödarmötet i oktober till ny plats. Mötet kommer att
hållas helgen den 30 - 31 oktober 2010 på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.
En av flera anledningar till detta är att vi har fått en fantastisk duktig och
inspirerande föreläsare som tackade ja till denna helg. Vi tycker också att
platsen blir både enklare och bättre och billigare för samtliga uppfödare i
Sverige att resa till, då man kan ta både flyg och tåg till Stockholm och
sedan ta tåget eller samåka med bil till Eskiltuna.
Information om detta (ovan) har mailats den 2010-06-17 till alla uppfödare
som har en fungerande mail samt de som inte har detta har fått
informationen tillsänt sig via post den 2010-06-17.
Informationen finns också i kalendern på hemsidan.
§ 10
Styrelsens uppdrag 2009/2010
Ett frågeformulär har mailats ut till samtliga uppfödare inom Strävhåriga
foxterrierklubben den 2010-05-26 om hur avelsdjuren skall vara
meriterade för att få valpförmedling i klubben. Denna skulle besvaras
skriftligen av uppfödarna och skickas till sekreteraren senast den 15 juni
2010.
Resultatet av Frågeformuläret som uppfödarna besvarat redovisas i bilaga
1.
Beslutas att utifrån uppfödarnas svar ej ändra på nuvarande regler som är;
Tiken som är moder till valparna skall ha erhålligt lägst första pris (1a) i
kvalitet på officiell utställning.
Utöver ovan så skall man;
Vara medlem i vår rasklubb sedan 1 år tillbaka samt erbjuda 1 års skänkt
medlemskap till sina valpköpare som inte redan är med i Strävhåriga
foxterrierklubben eller bor i annat land.

Följa SKKs grundregler som uppfödare

§ 11
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 12
Nästa sammanträde
Måndag 16 augusti kl 1830.
§ 13
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson
Justeras;
Agneta Åström

