Strävhåriga Foxterrierklubben

Protokoll 6/2010-2011
Sammanträdesdatum
2011-02-08

Närvarande

Peter Lundell
Berit Hansson
Kristina Lindström
Pia Rydberg
Maud Linde Ring
Lillemor Blanc

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
suppleant
suppleant

Ej närvarande

Eva-Lotta Kovacic
Mia Övernäs

suppleant
ledamot

§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 korrigering av Protokoll 5/2010-2011 § 14 Övrig
Valphänvisning – vid annonsering av planerade kullar, så skall det kosta 300.- om
inavelsgraden överstiger 3,5 % att godkänna denna och lägga protokollet till
handlingarna.
§4
Inkomna skrivelser
20110202 – Skrivelse från Karin Hinfeldt om dokument för info om
Jordbruksverkets regler för tävlingsveterinär vid mästerskapstävlingar. Beslutas
att lägga detta till handlingarna då Strävhåriga Foxterrierklubben inte har
mästerskapstävlingar.
20110204 - Inbjudan till Terrierfullmäktige – beslutar att Mia Övernäs
representerar klubben.
§5
Rapporter
Ekonomisk rapport - Fortfarande fattas det 150 medlemmar har ännu inte betalt
sin medlemsavgift. Betalar man inte så får man inte detta nummer av Strävaren.
De likvida medel klubben har är samma som redovisades i förra protokollet. Ca
250 fullbetalande medlemmar betalade medlemsavgiften för 2010.
Avelskommitten – Eva Welander har tackat ja att ingå i avelsrådet för Strävhårig
Foxterrier.
Ordföranden hade tillfrågat en ny webmaster , Zoltan Sabo som kommer att ta
över jobbet som webmaster. Återkommer med tid när överlämnandet sker.
§6
Rasspecial i Ransäter 2011
Genomgång av checklista att göra för Ransäter.

Beslutas att ha samma regler som vi haft på Rasspecialen tidigare även detta år.
Beslutas att årsmötet hålls i samband med att utställningen är avslutad i
”partytälten” på området.
§7

Hemsida/webmaster

Beslutas att sätta in en sammanställning för 2010 för årets Strävhår, hur alla
utställda hundar har placerat sig på utställningar under 2010.
Beslutas att Informationsfolder ”den gröna” måste in på hemsidan i pdf.
§8
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§9
Nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde är 28 mars kl 1900.
§ 10
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson

Peter Lundéll
Justeras;
Peter Lundell

