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Strävhåriga Foxterrierklubben

Protokoll 4/2012 -2013
Sammanträdesdatum
2012-11-20
Ann-Charlotte Reventberg
Berit Hansson
Lillemor Blanc
Zoltan Sabo
Kristina Lindström

ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot

Eva-Lotta Kovacic
Maud Linde Ring
Pia Rydberg

suppleant
suppleant
suppleant

§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.
§2
Fastställande av dagordning
Beslutar att fastställa dagordningen
§3
Föregående protokoll
Beslutas att godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.
Beslutas att godkänna och lägga extra protokollet till handlingarna.
Beslutas att anmäla Eva-Lotta till Avelskonferensen, Eva Fornstedt – extra
resurs i Avelsrådet.
Beslutas att Charlotta Melin är domare på nästa utställning 2013 efter att
Lillemor har kontaktat henne och hon sagt ja.
Beslutas att Marie Saul står i montern på My Dog.
Beslutas att Eva Wellander och Gunilla Thörne ställer upp i montern på
Stockholms Mässan.
§4
Inkomna skrivelser
20121017 SvTek – Årets lydnads-, agilty- och rallylydnadsterrier 2012
Beslutas att lämna utan avseende
20121109 Skrivelse från medlem. Beslutas att Ann-Charlotte besvarar
skrivelsen.
20121113 SvTek - Påminnelse om att lämna förslag till ev förtjänsttecken
Beslutas att lämnas utan avseende då klubben redan gjort detta.
§5
Rapporter
Ekonomi - Kassören redogjorde för kassabehållningen.
Ann-Charlotte och Lena L var på Sydskånska KK på föreläsning om BTH
som motsvarar den gamla MH. Intessesant. Förslag om att ha en
föreläsning om detta på utställningen i Kolboda 2013.
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§6
Malmö Valp
Monter bemannades av Lena L och Ann-Charlotte och den var välbesökt.
§7
Hemsidan
Vår statistik från den 29 oktober då hemsidan sjösattes är följande; antal
besökare 1323 st varav 712 st är unika personer fram till dags dato.
Antalet visade sidor 12000, många besökare från andra länder.
En enskild dag som 30 oktober hade vi 107 besökare. Genomsnittligt antal
besökare är 35 per dag fram till 20 november. Ett mycket bra antal
besökare enligt de som är i branschen.
Fler bilder önskas på hemsidan av hundar från våra medlemmar och
uppfödare.
§8
Facebook
Beslutas att fastställa de riktlinjer som skrivits för vår facebook-sida och
för vår facebook-administratör. Beslutas att sätta in dessa på hemsidan.
§9
RAS
Eva-Lotta har skickat in denna till Kennelklubben.
§ 10 Trimkurs för hundfrisörer
Hålls hos Eva-Lotta Kovacic i Blentarp för hundfrisörer. Kursledare Agneta
Åström. Ev överskott går till klubben.
§ 11 Våra hemsidedesigners
Beslutas att ge dessa ett ständigt medlemskap utan kostnad och att de
får en blomma.
§ 12 Övriga frågor
Gun har skickat broschyr som hon sätter ut hos hundbutiker, veterinärer
etc för att göra rasen känd i Västerbotten. Ett mycket lovvärt initiativ.
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§ 13 Nästa Sammanträde
Beslutas att ha nästa sammanträde 15 januari 2013 kl 1830.
§ 14 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för ett givande möte och avslutar detta.
Vid protokollet

Berit Hansson
sekreterare
Justeras;

Ann-Charlotte Reventberg
ordförande

