Strävhåriga Foxterrierklubben

Protokoll 2/2011 - 2012
Sammanträdesdatum
2011-10-25

Närvarande

Peter Lundell
Berit Hansson
Zoltan Sabo
Maud Linde Ring
Lillemor Blanc
Eva-Lotta Kovacic

ordförande
sekreterare
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant

Ej närvarande

Kristina Lindström
Pia Rydberg

kassör
suppleant

§1

Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.
§2
Fastställande av dagordning
Beslutas att fastställa dagordningen.
§3








Inkomna skrivelser
20111011 Inbjudan till My Dog – rastorg. Beslutas att Peter
kontaktar Åse Bergman att hon skall ta kontakt med René ang
Strävhåriga Foxterrierklubbens deltagande i rastorget. Åse
Bergman är den som skall samordna detta enligt tidigare beslut.
20111005 Inbjudan till kurs certifiering till utställningsarrangör.
Beslutas att Strävhåriga Foxterrierklubben inte är intresserad fn.
20110927 Ansökan om officiella utställningar Beslutas att
Strävhåriga Foxterrierklubben skall ansöka om officiell utställning
2 -3 aug 2014. Plats ev Jönköping. Beslutas att sekreteraren
ansöker om detta till SvTek.
20110927 Ansökan om förtjänsttecken. Beslutas att Strävhåriga
foxterrierklubben föreslår i dagsläget ingen till förtjänsttecken.
20110914 Ansökan om officiella utställningar 2014 – se ovan.

§4
Rapporter
Ekonomisk redovisning. Pga att vår kassör har hastigt blivit sjuk så kan
ingen ekonomisk redovisning göras. Beslutas att hänskjuta den
ekonomiska redovisningen till styrelsemötet den 17 januari 2012.
§5
Strävhåriga Foxterrierutställningen
Arbetet fortgår enligt plan.

§6
Lokala klubbutställningar
Beslutas att Norrlandsspecialen blir fortsättningsvis något som
kontaktpersonerna och uppfödarna i norr anordnar som ett lokalt
arrangemang.
§7

Övriga frågor

Aveslråd - Peter Lundell och Eva-Lotta Kovacic. Ytterligare 1 st behövs till
vårt Avelsråd.
Malmö Valp – ingen rasmonter kommer Strävhåriga Foxterrierklubben
att ha.
Inbjudan till kurs - Zoltan och Eva-Lotta går på kursen.
Skänkta medlemskap – diskussion om skänkta medlemskap i samband
med att man säljer valp.
§8
Nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde är tisdag den 17 januari 2012 kl 1830.
§9
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson

Justeras
Peter Lundell

