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Strävhåriga Foxterrierklubben

Dagordning 2/2012 -2013
Sammanträdesdatum
2012-10-16

Ann-Charlotte Reventberg
Berit Hansson
Lillemor Blanc
Zoltan Sabo
Kristina Lindström

ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot

§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.
§2
Fastställande av dagordning
Beslutar att fastställa dagordningen och lägga till en punkt 8a Facebook.
§3
Inkomna skrivelser
2012-10-11
Inbjudan till Avelskonferens 16-17 mars 2013 –
Beslutas att hänskjuta detta till mötet i november. Ann-Charlotte pratar
med föreslagna uppfödare och återkommer.
2012-10-02
My Dog – inbjudan till samlingsmonter. Beslutas att
delta och kontaktperson är Maria Saul, Lillemor kontaktar henne.
Beställda Roll-ups har levererats och finns att tillgå till utställningen. Vi
kommer att ha dessa placerade i norr, mitt och söder.
§4
Rapporter
Ekonomisk redovisning. Redovisning kostnader och behållning i klubben.
§5
Hemsidan
Beslutas att Annika Göransson är webmaster from 1 november 2012.
Hemsidan är i det närmaste klar. From 29 oktober är hemsidan öppen för
allmänheten. På hemsidan under galleri kan medlemmar lägga in sina
bilder och då är medlemsnumret inloggningsuppgift + namnet. Kristina
skickar namn och medlemsnummer skickas till webmaster Annika
Göransson.
§6
Valpförmedlare
Beslutas att ändra ordet valpförmedlare till rasinformatörer. Både Gun
Nilsson och Eva-Lotta Kovacic är vidtalade och kvarstår.
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§7
Lokala utställningar i klubbens namn
Enligt Protokoll 2/2011 – 2012, sammanträdesdatum 20111025.
§6
Lokala klubbutställningar
Beslutas att Norrlandsspecialen blir fortsättningsvis något som
kontaktpersonerna och uppfödarna i norr anordnar som ett lokalt
arrangemang.
Beslutar att ovanstående beslut ligger fast till styrelsen beslutar något
annat.
Styrelsen beslutar att uppdra till Lillemor och Berit att ta fram ett förslag
till arbetsordning till att arrangera utställning i Strävhåriga Foxterrier
klubbens regi. Beslut utifrån detta tas på nästa styrelsemöte 20 november
2012.
§8

Rasspecialen/Kålbodautställningen

Rasspecialen skall enligt årsmötesprotokoll 2011 vara på samma plats år
från år.
Förslag från suppleant om att dela utställning med annan numerärt liten
ras men aktivitetsdagen och årsmötet hålls för sig. Detta för att hålla upp
anmälningarna på utställningen.
Styrelsen beslutar enigt att efter diskussion ha Strävhåriga
Foxterrierklubbens rasspecial som egen utställning i framtiden.
Beslutar att Lillemor tar kontakt med Charlotta Merlin som domare till
sommarens utställning i Kolbåda.
§ 8a Facebook
Diskussion om policy om vad som skall stå på Strävhåriga
Foxterrierklubbens Facebook-sida.
Styrelsen beslutar att uppdra till Ann-Charlotte, Lillemor och Zoltan att
utarbeta en policy för vad man kan skriva på Strävhåriga
Foxterrierklubbens Facebook.
§9
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
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§ 10 Nästa Sammanträde
Beslutar att nästa styrelsemöte skall vara tisdagen den 20 november 2012
kl 1830.
§ 11 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för ett givande möte och avslutar detta.
Vid protokollet

Berit Hansson
Sekreterare
Justeras;

Ann-Charlotte Reventberg
ordförande

