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§5-9

§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet
§2
Fastställande av dagordning
Beslutas att fastställa dagordningen med följande utökande av punkter under § 7
§7a
Hemsida/webmaster
§7b
Korrekturläsning Tidning
§7c
Kontaktpersoner runt om i Sverige/valpförmedlare
§7d
Monter på Norrbottens vackraste
§7e
Årets Foxterrieruppfödare
§3
Justering av föregående protokoll
Beslutas att efter genomgång av föregående protokoll godkänna och lägga denna
till handlingarna.

§4

Inkomna skrivelser

20100809
Släthåriga foxterrierklubben – gemensam monter Sthm.
Beslutas att ha gemensam monter med Släthåriga Foxterrierkubben som tidigare
tagit kontakt med oss. Peter kontaktar dem.
20100907
Rasklubbstorg My Dog Göteborg. Beslutas att Peter
pratar Släthåriga Foxterrierkubben och med Renée som tidigare hållit i detta för
oss.
20100914
Utökning av rasregistret Anna-Lena Munkvall. Beslutas
att tillstyrka detta.
20100923
Snabbremiss – höjda domararvoden. Beslutas att besvara
detta och föreslå enligt Peters förslag.

§5
Rapporter
Ekonomisk redovisning
Genomgång av resultatet för Gränna utställningen och Aktivitetsdagen.
§6
Grännautställningen 2010
Bra utställning trots dåligt väder, anmält 32 hundar, men 6 hundar kom inte.
Aktivitetsdagen var mycket uppskattat av de som deltog.
§7
Uppfödarmötet oktober 2010
30 – 31 oktober 2010 i Eskilstuna programmet innehåller en punkt där diskusson
om vad klubben skall vara till.
Antal anmälda är 8 st via Lillemor. Påminnelse har gått ut via mail till alla
uppfödare. Sista anmälningsdag är 1 oktober. Program finns i Strävaren. Efter
anmälningstidens slut så tar ordföranden kontakt med de uppfödare som inte har
svarat/anmält sig. Lillemor tar med material till mötet.
§7a
Hemsida/webmaster
Beslutas att tills vidare så kommer Agneta Åström att sköta hemsidan fram till
årsskiftet 2010/2011 pga den nya webmastern Kristina Sandberg har haft problem
med sin dator. Hon kommer att jobba fram en ny hemsida och ta över detta vid
årsskiftet. Då Agneta Åström inte sitter med i styrelsen så måste protokoll och
andra saker informeras om kontinuerligt som skall in på hemsidan.
§7b
Korrekturläsning Tidning
Beslutas att korrekta uppgifter skall finnas i tidningen.
§7c
Kontaktpersoner runt om i Sverige/valpförmedlare
Beslutas att ordföranden mailar eller på annat sätt kontaktar alla kontaktpersoner
och valpförmedlaren.
§7d
Monter på Norrbottens vackraste
Beslutas att Strävhåriga Foxterrierklubben skall vara med 22 november på
inofficiell utställning med galamiddag på kvällen i Luleå. Kostnad ca 500.-.
Bemanning och utrustning sker via sekreteraren.
§7e
Årets Foxterrieruppfödare
Beslutas att instifta årets foxterrieruppfödare, statuter hur detta skall gå till
räknar styrelsen fram.
§8
Övriga frågor
Nytt datum för ”Gränna-utställningen” och plats.
Efter uppfödarmötet så kommer Agneta Åström och Lillemor Blanc att avsäga sig
sin plats i Avelskommittén, vilket gör att nya medlemmar måste rekryteras.
Revidering av RAS och det som skall skickas in gör Lillemor klart att skicka in innan
hon avgår.

§9
Nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde skall vara den 3 november kl 1900.
§ 10
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson

Peter Lundéll
Justeras;
Peter Lundell

