Strävhåriga Foxterrierklubben

Protokoll 1/2012 -2013
Sammanträdesdatum
2012-09-11

Ann-Charlotte Reventberg
Berit Hansson
Lillemor Blanc
Zoltan Sabo
Maud Linde-Ring

§1

ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
suppleant ers Kristina Lindström

Sammanträdets öppnande

§2
Fastställande av dagordning
Beslutas att fastställa dagordningen med tillägg om § 8b
Informationsmaterial.
§3
Inkomna skrivelser
Inga för besvarande
§4
Rapporter
Ekonomisk redovisning. Kassören redogör på nästa möte den ekonomiska
ställningen för klubben.
§5
Kolbodautställningen
Var en lyckad utställning och plats at vara på. Det var även nya utställare
kom, kommer reportage i tidningen om detta. Många färgbilder sätts in i
tidningen.
Beslutas att vara nästa år samma plats. Datum som är aktuella är; 24 – 25
augusti 2013. Förslag att använda sig av svensk domare – Gunilla Olsson,
uppfödare av welsh. Charlotta Merlin, Pia Lundberg, Susanna Chapman,
Ewa Lundén. Beslut tas vid nästa sammanträde.
§6
Hemsidan/Webmaster
Beslutas att utse ny webmaster och hemsida from augusti. Lars och
Annika Göransson tar på sig att göra detta. I början på oktober 2012 är
denna klar. Styrelsen får titta på denna innan den läggs ut för allmänt
skådande.

§7
Representation (monter) på kommande utställningar
Beslutas att delta i följande utställningar;





Malmö Valp november 2012 – ansvariga Lena Lundström AnnCharlotte
Norrbottens Vackraste november 2012 – ansvarig Berit Hansson
Stockholms Mässan december 2012 – ansvarig Lillemor Blanc och
Maud Linde Ring. Eva Welander och Gunilla Thörne ställer upp och
hjälper till
My Dog januari Göteborg 2013 – Monter tillsammans med
terrierna mindre raser. Lillemor pratar med René hur det ser ut.

Beslutas att ytterligare roll-ups måste skaffas. Det är ok från Zoltan o
Agneta använda bilder som de tagit. Lillemor pratar med René om var
hon skaffade den 1a.
§8
Klubbens avelsråd
Beslutas att Eva-Lotta sammanställer materialet och skickar ut till
styrelsen för genomläsning.
§ 8a Information till valpköpare
Beslutas att den informationsskrift som Strävhåriga Foxterrierklubben har
upprättat till valpköpare skall delas ut till valpköpare i samband när man
upprättar köpeavtalet. Detta skall göras varje gång man säljer en valp.
Beslutas att det Informationsmaterial/blad om Strävhåriga
Foxterrierklubben bör skriva ut för att dela ut till valpköpare i samband
när man säljer valp.
Dessa båda informationsskrifter finns att ta hem från hemsidan.
§9
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 10 Nästa Sammanträde
Tisdag 16 oktober 2012 kl 1830.
§ 11 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Berit Hansson
Justeras
Ann-Charlotte Reventberg

