Strävhåriga Foxterrierklubben

Protokoll 7/2010-2011
Sammanträdesdatum
2011-03-28

Närvarande

Peter Lundell
Berit Hansson
Pia Rydberg
Maud Linde Ring
Lillemor Blanc
Mia Övernäs

ordförande
sekreterare
ledamot, pkt 9 o 10
suppleant
suppleant
ledamot

Ej närvarande

Eva-Lotta Kovacic
Kristina Lindström

suppleant
kassör

§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 justera och godkänna föregående protokoll och lägga denna till
handlingarna.
§4
Inkomna skrivelser
2011-03-26 Handlingar till Terrierfullmäktige – utskickas till alla i styrelsen
för kännedom.
2011-03-27 Förfrågan om när rasklubben startades – Beslutas att Lillemor
meddelar Svenska Terrierklubben detta.
§5
Rapporter
185 medlemmar betalade medlemmar i dagsläget.
I april kommer det att utbetalas från postgirot kostnaden för tidningen
samt för tidningens porto. Annonsen i Hundsport är betald i mars månad.
§6
Rasspecial i Ransäter 2011
Checklistan för rasspecialen i Ransäter 2011 är uppdaterad. Domarinbjudan
är överlämnad till domaren. Beslutas att gå igenom checklistan igen vid
nästa styrelsemöte.

§7
Hemsida/webmaster
Beslutas att den kompletta listan över placeringarna Årets Foxterrier 2010
måste sättas in på hemsidan, dvs där alla tävlande hundar under året har
placerat sig med sina poäng.. Lillemor ringer Agneta ang Årets foxterrier
2010 så att denna mailas över till webmaster, Lillemor ansvarar för att
denna lista mailas över till webmaster. Beslutas att upprätta en likadan
lista för 2011 där Pia är ansvarig för att meddela resultat och poäng till
webmaster.
Beslutas att också sätta in på hemsidan hur de tidigare 5 åren ser ut ang
placeringarna på Årets Foxterrier, enligt ovan, Pia och Lillemor tar tag i
detta och meddelar webmaster så att detta sätts in på hemsidan.
Beslutas att Peter tar kontakt med nuvarande webmaster om när
hemsidan överlämnas till den nya webmastern. Ang valpförmedling så
måste den uppdateras.
§8
Kommande utställningar – planering inför nästa år.
Domarförslag, tidpunkt och plats
Beslutas att börja arbeta med planeringen för nästa års utställning. Inför
nästa styrelsemöte skall mer genomarbetade förslag lämnas enligt nedan;
Svenstavik, Högbo 3-dagar - Mia Ö
Halmstad – Lillemor
Beslutas att förslag till domare lämnas till nästa styrelsemöte till
sekreteraren som mailar ut de förslag som kommit in.
§9
Officiella utställningar i Strävhåriga Foxterrierklubbens regi
Beslutas att fortsätta med officiella utställningar var 5 år. Ansökan om
officiell utställning plats och domare, vilket datum detta måste ske kollas
upp av sekreteraren och redovisas vid nästa möte.
§ 10
Övriga frågor
Sandra K – har meddelat att hon inte ställer upp som kontaktperson mer.
En ny måste utses. Hennes namn måste tas bort från hemsidan,
sekreteraren meddelar webmaster detta.
Avelskommittén - diskussion om antalet medlemmar i avelskommittén.
Antalet utsedda medlemmar av styrelsen är de som tidigare tagits beslut
om.
Sekreteraren kommer att börja att sammanställa årsmöteshandlingarna
och arbete kommer att påbörjas snarast.

§ 11
Nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde skall vara tisdag 3 maj kl 1900.
§ 12
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson
Justeras;

Peter Lundéll
Peter Lundell

