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Strävhåriga Foxterrierklubben

Dagordning 9/2010-2011
Sammanträdesdatum
2011-05-31

Närvarande

Peter Lundell
Berit Hansson
Kristina Lindström
Pia Rydberg
Eva-Lotta Kovacic

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
suppleant

Ej närvarande

Mia Övernäs
Maud Linde Ring

ledamot
suppleant

§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
20110504 – Avliden exteriördomare
20110504 – Kallelse till extra Terrierfullmäktige
20110515 - Brev till ordförande från medlem
20110517 – Brev från webmaster
§5
Rapporter
Deklarationen är inlämnad till skattemyndigheten. 14 hundar är anmälda
till Norrlandsspecialen.
§6
Rasspecial i Ransäter 2011
Kristina skriver kritiken, peter säljer lotter
§7
Hemsida/webmaster
Nuvarande webmaster har avsagt sig uppdraget. En ny webmaster har
vidtalats. Beslutas att ny webmaster är Zoltan Sabo för Strävhåriga
Foxterrierklubben.
§8
Kommande utställningar
Ansökan skall göras för den officiella utställningen 2014. Arbetet tar vid i
höst.

2

Beslutas att föreslå att förlägga nästa års utställning den 12 augusti 2012 i
närheten till Ronneby i Kålboda. Lillemor preliminärbokar området.
Lillemor frågar Gertrud Hagström om hon har möjlighet att döma på
rasspecialen. I samband med detta så har vi även årsmöte.
§9
Styrelsens arbete
Beslutas att endast ordförande, sekreterare och namngiven
styrelserepresentant som fått uppdraget att sätta in information på
hemsidan får lämna uppdraget till webmaster för insättning på hemsidan.
§ 10
Valpförmedling
Beslutas att riva upp beslut § 9 Övriga frågor på Protokoll 8,
sammanträdesdatum 2011-05-03. Beslut kan endast tas under punkter
som är anmälda på dagordningen före sammanträdet och anmäls av
styrelsemedlem i samband med att man skall godkänna dagordningen,
dessa förs då upp på dagordningen för dagen.
Beslutas att efter omröstning bland styrelseledamöterna där majoriteten
av ledamöterna röstade för att antalet valpförmedlare skall var 2 st, 1 i norr
och 1 söder, efter omröstning. Beslutas att Eva-Lotta Kovacic i söder och
Gun Nilsson i Norr är valpförmedlare i Strävhåriga Foxterrierklubben.
Beslutas att Gunilla Thörne i öst och att Åse Bergman i väst skall vara
kontaktpersoner för Strävhåriga Foxterrierklubben. Åse Bergman skall
också som kontaktperson i väst, även medverka och hålla i vår
representation på My Dog.
§ 11
Övriga frågor
Under övriga frågor framkom frågetecken kring våra stadgar och antalet
ledamöter och om man eventuellt skall ha personliga suppleater.
Sekreteraren får i uppdrag att kontakt sakkunnig på Svenska Terrierklubben
till nästa styrelsemöte.
§ 12
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson
Justeras

Peter Lundéll
Peter Lundell

