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§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
20101010 Kandidater till förtjänsttecken eller uppfödarmedalj.
Beslutas att vi inte har något förslag.
20101025 Information om temautbildning för avelsråd. Beslutas att
inte skicka någon innan nya deltagare till avelsrådet har utsetts då
Agneta och Lillemor avsagt sig detta. Vi måste få intresserade
medlemmar att anmäla sitt intresse att delta i avelsrådet.
20101025 Samlingsmonter VÄTeK MY DOG 2011. Beslutas att delta i
samlingsmonter.

§5
Rapporter
Ekonomisk redovisning, kort information om det ekonomiska läget då
kassör
§6
Grännautställningen 2010
Beslutas att lägga Gränna 2010 till handlingarna och avsluta denna.
§7
Uppfödarmötet oktober 2010
9 uppfödare deltog. Det var ett intressant föredrag och det lämnades fina
tips för strategier och vad som är viktigt att tänka på för att bredda rasen.
Mer om vad som togs upp under § 12 Meritering för att få valpförmedling.

§8
Hemsida/webmaster
Kristina Sandberg arbetar med den nya hemsidan och har visat denna för
ordföranden. Den skall vara klara 1/1 2011.
§9
Kontaktpersoner runt om i Sverige/valpförmedlare
Renée Falck har avsagt sig uppdraget att vara kontaktperson och
valpförmedlade för södra Sverige. Beslutas att tillfråga Gun Nilsson om hon
kan ta på sig uppdraget att vara valpförmedlare för Strävhåriga
Foxterrierklubben. Sekreteraren frågar henne. Beslutas att hitta en ny
kontaktperson för södra Sverige, styrelsen hjälps åt med detta.
§ 10
Monter på Norrbottens vackraste
Information från sekreteraren om att på Norrbottens vackraste har det
anmält sig drygt 320 hundar. Monter byggs och bemannas av sekreteraren
och medlemmar från klubben/valpköpare från henne. Tröjor trycks och
sponsras av sekreteraren med Strävhåriga Foxterrierklubbens emblem på
ryggen och på framsidan broschyren ”Att ha Strävhårig Foxterrier – då har
man aldrig tråkigt”. Material från Lillemor i form av broschyrer.
§ 11
Årets Foxterrieruppfödare
Beslutas att Berit och Pia tittar på vilka statuter man skall ha om man skall
utse Årets Foxterrieruppfödare, klart till nästa sammanträde.
§ 12
Meritering av hundar ändras för att få valpförmedling
Genomgång av det förslag som kom upp på uppfödarmötet om att man
skall ändra reglerna vad gäller meritering av hundar för att få
valpförmedling.
Förslag – pga liten population inom strävhåren så föreslogs följande;
Inavelskoefficient 3,5 % och lägre – gratis valpförmedling
Inavelskoefficient 3,6 % och högre – avgift om 300.- för att få
valpförmedling.
Inavelskoefficienten (%) skall alltid sättas in på hemsidan vid kullen. En länk
skall också gå till ett dokument för att man skall kunna se vad som det
menas inavelskoefficient. Beslutas att godkänna det förslag som kom upp
på uppfödarmötet. Styrelsen var enhällig i det beslutet. Ändringen kommer
att ske från och med styrelsemötet 20101106.

§ 13
Ev. ambulerande utställning (rasspecial) i Norra Sverige, Mellan
Sverige och Södra Sverige
Beslutas att från och med nästa års rasspecial så kommer denna att vandra
mellan norra, mellan och södra Sverige. Detta för att alla skall ha möjlighet
att komma på en rasspecial.
§ 14
Utställningsplats 2011 + domarförslag
Beslutas att rasspecialen 20111 skall förläggas någonstans i mellan Sverige.
Förslag på utställningsplats är Ransäter. Frågan bordläggs till nästa
styrelsesammanträde 11 januari 2011, då Eva-Lotta och Lillemor har tagit
fram kring utställningsplatsen och gett domarförslag. Detta skickas till
styrelsen i god tid innan sammanträdet.
§ 15
Foxterrierklubben in på Facebook
Beslutas att Strävhåriga Foxterrierklubben skall in på Facebook.
§ 16
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 17
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 11 januari 2011 kl 1900.
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