Strävhåriga Foxterrierklubben

Protokoll 09/2010-2011
Sammanträdesdatum
2011-07-11

Närvarande

Peter Lundell
Berit Hansson
Pia Rydberg
Maud Linde Ring
Eva-Lotta Kovacic
Lillemor Blanc
Mia Övernäs

ordförande
sekreterare
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
ledamot

Ej närvarande

Kristina Lindström

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
Inga inkomna skrivelser.
§5
Rapporter
Genomgång av ekonomin. Inga ytterligare nya medlemmar har kommit in
från förra mötet.
§6
Rasspecial i Ransäter 2011
9 st hundar är anmälda till rasspecialen i Ransäter. Styrelsen beslutar att
ställa in rasspecialen pga för få deltagare. Rasklubbsutställningen
genomförs endast om ett antal om 20 st är anmälda. Anmälningsavgiften
återbetalas och utställarna meddelas per telefon. Lillemor meddelar
utställarna per telefon.
§7
Årsmötet
Beslutas att årsmötet flyttas till Sofiero, söndag 11 september kl 1400.
Samling vid utställningsringen för strävhårig foxterrier. Brev sänds ut till
alla klubbens medlemmar och samt sätts in på hemsidan. Kassören skickar
ut breven till klubbens medlemmar.

Peter meddelar Dalarnas kennelklubb att vi ställt in utställningen.
§8
Hemsida/webmaster
Beslutas att återinsätta den gamla hemsidan omgående. Peter tar kontakt
med nuvarande webmaster om att hon återsänder allt material till Agneta
Å. Pia och Agneta Å sköter hemsidan tillsvidare.
§9
Kommande utställningar
För nästa år den 12 augusti 2012 är Kålbodagården prelbokat för
rasklubbsutställningen. Denna ligger vid Kalmar sund, söder om Kalmar
och väldigt vackert. Information om detta sätts in på hemsidan.
§ 10
Övriga frågor
6 - 7 augusti, är det Hundens Dag i Malmö. Eva-Lotta står i montern och
marknadsför strävhårig foxterrier.
§ 11
Nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde är tisdag 16 augusti kl 1900.
§ 12
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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