Strävhåriga Foxterrierklubben

Protokoll 3/2011 - 2012
Sammanträdesdatum
2012-01-17

Närvarande

Lillemor Blanc
Berit Hansson
Maud Linde Ring
Eva-Lotta Kovacic
Pia Rydberg

vice ordförande
sekreterare
suppleant
suppleant
suppleant

Ej närvarande

Kristina Lindström
Peter Lundell
Zoltan Sabo

kassör
ordförande
ledamot

§1

Sammanträdets öppnande
Vice ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.
§2
Fastställande av dagordning
Beslutas att fastställa dagordningen.
§3
Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser som skall behandlas.
§4
Rapporter
Ekonomisk redovisning av kassör via mail enlig följande;
Strävarens julnummer är betald likaså portot för densamma. Diverse utlägg till
Lillemor, Berit och Reneé är ivägskickade. Postgirot varierar från dag till dag
eftersom det trillar in medlemsavgifter hela tiden.

§5
Revidering av RAS 2011
Beslutas att Eva-Lotta kompletterar det inskickade materialet av RAS 2011
med historik etc skriftligen. Lillemor hjälper till.
§6
Utställningar
Den planerade officiella rasklubbsutställning 2014 har inte Strävhåriga
Foxterrierklubben ansökt om pga att vi i klubben saknar certifierade
utställningsansvariga.
Styrelsen föreslår då att vi själva/kontaktpersonerna bör utbilda sig som
certifierad utställningsansvarig för att vi sedan skall återigen kunna ansöka
om att ha en officiell rasklubbsutställning.

Beslutas att fortsätta med planeringen av de inofficiella
rasklubbsutställningarna som klubben anordnar. Beslutas att börja planera
en officiell rasklubbsutställning i samband med något av klubbens jubileum
som ligger några år bort. Beslutas att kontakt tas med kontaktpersonerna
runt om i landet för att höra om någon av dessa är intresserad av att gå en
utbildning till certifierad utställningsansvarig. Någon eller några av
styrelsens medlemmar går utbildningen till certifierad utställningsansvarig,.
§7
Övriga frågor
Återkoppling om hur montern på Nordisk Vinnare (stora Stockholm) hade
varit. Återkoppling var rull-up etc är fvb till Malmö och utställning i mars
2012.
Anmälan om förhinder till att vara med på styrelsemötet skall ske i så god
tid att man kan få till en beslutför styrelse till sammanträdet, dvs att
suppleanter inkallas.

§8
Nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde skall vara tisdagen den 14 februari kl
1830.
§9
Mötets avslutande
Vice ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson
Sekreterare

LILLEMOR BLANC
Vice ordföranden

