Strävhåriga Foxterrierklubben

Protokoll 4/2011 - 2012
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Närvarande

Lillemor Blanc
Berit Hansson
Kristina Lindström
Maud Linde Ring
Eva-Lotta Kovacic
Zoltan Sabo

vice ordförande
sekreterare
kassör, endast §4
suppleant
suppleant
ledamot

Ej närvarande

Pia Rydberg

suppleant

§1

Sammanträdets öppnande
Vice ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.
§2
Fastställande av dagordning
Beslutas att fastställa dagordningen.
§3
Inkomna skrivelser
20120208 Rapportering till SvTek styrelse 2012 – Beslutas att rapportera
styrelsens sammansättning för 2012 till SvTek maa av nedanstående mail
20120208 Peter Lundell mail – Beslutas att anta Peter Lundells begäran
om att avgå som styrelsens ordförande med omedelbar verkan per
20120208.
§4
Rapporter
Kassören gav kort ekonomisk redovisning av klubbens behållning på de
olika kontona som klubben förfogar över. Beslutas att utbetala 400.- till
Renée för hennes utlägg när det gäller deltagande i Samlingsmontern som
VSvTek hade för de olika terrierraserna.
§5
Revidering av RAS 2011
Beslutas att ta hjälp av AC Molin och Annika Andersson som sitter i
Avelskommittén i SKK för att få klart RAS 2011 för Strävhåriga
Foxterrierklubben. Från klubbens sida så är Eva-Lotta Kovacic ansvarig för
RAS men styrelsen hjälper till. Beslutas att all korrenspondens skall ske
skriftligen när det gäller RAS 2011 och att styrelsen får all korrenspondens
för kännedom även den som varit.
§6
Rasklubbsutställningen
Beslutas att Lillemor skickar en checklista för utställningen till nästa
sammanträde. Beslutas att Lillemor prelbokar middagsplats och en
exotisk buffé. Rum beställer var och en . Beslutas att aktiviteten börjar kl
1400, årsmötet kl 1800 och middagen kl 2100.

Beslutas att i Strävaren redan nu annonsera om rasklubbsutställningen,
tider och aktiviteter.
§7
Övriga frågor
Lillemor tar kontakt med de olika kontaktpersonerna i landet för att höra
om intresse att fortsätta. Detta tas upp som en punkt på nästa
sammanträde.
Forema har ändrat förutsättningarna för antal när vi har telefonmöte,
Berit får i uppdrag att kolla av.
Uppdatering av hemsidan sker kontinuerligt enligt webmaster men en del
tekniska problem finns, arbetet fortgår dock. Borttagning av gamla
uppgifter skall ske kontinuerligt.
Annons i Hundsport från Strävhåriga Foxterrierklubben, Berit får i uppdrag
att se vad en sådan kostar och hur andra klubbar har satt in, detta tas upp
på nästa sammanträde.
§8
Nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde är tisdag den 20 mars kl 1830.
§9
Mötets avslutande
Vice ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson
Sekreterare

Lillemor Blanc
Vice ordföranden

