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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

20101120 Ansökan preparandkurs – Beslutas att tillstyrka ansökan.
Förfrågan gått ut till styrelsens medlemmar och svar från dessa erhållits per mail
om att tillstyrka ansökan p g a kort svarstid till Svenska Terrierklubben.
§5
Rapporter
Kassören redovisade den ekonomiska behållningen på kassa, bank och postgiro.
Uppfödarmötet/medlemsmötet höll sig inom lagd budget. Få medlemmar har
betalat sin medlemsavgift och annonsörerna har ännu inte betalt sina annonser.
§6
Utställning 2011/Årsmöte 2011
Ordföranden har ännu inte fått kontakt med Värmlands Kennelklubb, han
återkommer till nästa styrelsemöte med besked om foxterrier få gå som 1a ras på
lördagen samt förslag till utställningsplats.
Beslutas att Strävhåriga Foxterrierklubbens Utställning 2011, blir lördag 30 juli i
Ransäter, detta sätts in på hemsidan snarast och annonseras i Strävaren. Domare
till utställningen föreslås bli Lynn Snow, uppfödare från England alternativt
Charlotta Merlin, uppfödare av Kerry Blue. Lillemor Blanc tar kontakt med de
föreslagna domarna och återrapporterar till nästa styrelsemöte.

§7
Val av avelkommitté – förslag på personer
Diskussion om hur vi skall få till nya personer till avelskommittén, och även yngre
uppfödare. Eva-Lotta Kovacic anmäler sitt intresse att delta i avelskommittén.
Beslutas att Eva-Lotta Kovaci ingår i avelskommittén tillsammans med Mia
Övernäs. Styrelsen föreslår att Eva Welander tillfrågas och att hon blir
sammankallande. Beslutas att ordföranden uppdras att tillfråga henne.
§8
Hemsida/webmaster
Den nya hemsidan ligger nu ute och uppdateras kontinuerligt. Webmaster har
avsagt sig sitt uppdrag men kommer att fortsätta tills ny webmaster har utsett.
Beslutas att ordförande tar kontakt med presumtiv webmaster.
§9
Kontaktperson för västra Sverige
Nuvarande kontaktperson har avsagt sig sitt uppdrag och ny kontaktperson måste
utses. Beslutas att Lillemor Blanc blir kontaktperson för västra Sverige.
§ 10
Monter på Norrbottens vackraste
Kort information om utställningen och montern. Beslutas att vid evenemang där
Strävhåriga Foxterrierklubben är representerade med personer skall alla dessa ha
likadana tröjor som användes vid Norrbottens Vackraste. Beslutas att
sekreteraren snarast ser till att tröjor tas fram och skickas ut till berörda. Kostnad
för tröjorna står klubben för.
§ 11
Årets Foxterrieruppfödare
Beslutas att införa utnämningen Årets Foxterrieruppfödare from 2011. Beslutas
att använda samma statuter som Terrierklubben vid poängräkningen.
Placerade uppfödargrupper i finalringen får poäng enligt fallande skala:
1:an 5 p
2:an 4 p
3:an 3 p
4:an 2 p
5:an 1 p
De 5 bästa resultaten lags ihop I sluträkningen av Årets Foxterrieruppfödare.
Resultatet presenteras löpande på websidan och sammanställs vid årets slut.
Beslutas att instifta ett vandringspris för Årets Foxterrieruppfödare. Detta skänks
av Kennel NorthFox´s, en tavla.
§ 12
Foxterrierklubben in på Facebook
Ett stort intresse har visats redan för sidan. Idagsläget är det 56 medlemmar i
gruppen och intresse har visats från hela världen. Beslutas att i gruppen ha
medlemmar från den nordligaste länderna som pratar svenska.
§ 13
Styrelsens arbete/styrelsemöten
Styrelsen arbetar för att styrelsemötena skall bli effektiva och inte ta mer än 2
timmar i anspråk varje gång.

§ 14
Övriga frågor
Sveland – rabatt på försäkringar, Lillemor Blanc tar kontakt med
försäkringsbolaget för att utverka någon slags rabatt för Strävhåriga
Foxterrierklubbens medlemmar om man försäkrar sin hund hos dem.
Planerad Trimkurs 12 -13 mars i Strävhåriga Foxterrierklubbens regi Skåne, även
för icke medlemmar. Annonseras på Facebook och vår hemsida.
Valphänvisning – vid annonsering av planerade kullar, så skall det kosta 300.- om
inavelsgraden överstiger 3 %.
§ 15
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 8 februari kl 1900.
§ 16
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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