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20130115
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Berit Hansson
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Kristina Lindström

ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot

Eva-Lotta Kovacic
Maud Linde Ring
Pia Rydberg

suppleant
suppleant
suppleant, ers Zoltan Sabo

Zoltan Sabo

ledamot

§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.
§4
Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
§5
Rapporter
Kassören redogjorde för kassabehållningen och att medlemmarna betalar
in medlemsavgifterna samt insatta julannonser.
My Dog där skulle Marie Saul står i montern. Ingen återkoppling om
detta.
Monter på Stockholms Mässan i december, Eva Welander och Gunilla
Thörne hade lovat att stå i montern, detta blev inte av pga sjukdom.
§6
Anmälan om utställning
En anmälan om att få arrangera inofficiell utställning
”Norrlandsspecialen” 16 juni i Kråken med domare Agneta Åström har
inkommit. Beslutas att godkänna denna under förutsättning att
kriterierna uppfylls om anmälda hundar om 16 st och att aktiviteter också
genomförs.
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§7
Årets Strävhår
Beslutas att Årets Strävhår sammanställs och sätts in på hemsidan.
Resultat skall skicks till både webmaster, redaktör och Pia Rydberg som
sedan uppdaterar resultaten på hemsidan och i Strävaren. En databas
kommer att skapas av webmaster så att inrapporterade resultat kommer
att uppdatera poängen automatiskt så att man ser vilken hund som leder
Årets Strävhår. Regler för Årets Strävhår finns på hemsidan.
§8
Årets uppfödare
Beslutas att Årets uppfödare sammanställs och sätts i på hemsidan.
Resultat skall skicks till både webmaster, redaktör och Pia Rydberg som
sedan uppdaterar resultaten på hemsidan och i Strävaren. En databas
kommer att skapas av webmaster så att inrapporterade resultat kommer
att uppdatera poängen automatiskt så att man ser vilken uppfödare som
leder Årets Uppfödare. Regler för Årets uppfödare är följande;
Uppfödare som visar grupp om 4 individer där uppfödare visar 2
kombinationer av uppfödningen eller fler.
Statuter för tävlan om Årets Foxterrieruppfödare, samma som Svenska
Terrierklubben har vid Årets Terrieruppfödare (Protokoll 5 2010/2011 §
11).
Placerade uppfödargrupper i finalringen får poäng enligt fallande skala:
1:an 5 p, 2:an 4 p, 3:an 3 p, 4:an 2 p. De 5 bästa resultaten läggs ihop i
sluträkningen av Årets Foxterrieruppfödare
§9
Rasspecialen i Kolboda
Planeringen av Rasspecialen i Kolboda 24 – 25 augusti fortgår.
§ 10 Övriga frågor
Vandringspriser vid utställningar – beslutas att inga vandringspriser skall
inrättas
Eva-Lotta K och Eva F-S går på avelskonferensen i mars.
Hemsidan – har många besökare, 4040 fram till dags dato från den
startade i oktober 2012, unika besökare är 2170, dvs sådana som inte
varit in på sidan tidigare, besökare finns från 29 länder även Japan.
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§ 11 Nästa Sammanträde
Beslutas att ha nästa sammanträde 19 februari 2013 kl 1830.
§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för ett givande möte och avslutar detta.
Vid protokollet

Berit Hansson
sekreterare
Justeras;

Ann-Charlotte Reventberg
ordförande

