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§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 protokollet till handlingarna.
§4
Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser behandlades.
§5
Rapporter
Kort genomgång av ekonomi.
§6
Avelskommitté
Beslutas att Eva F-S besvarar skrivelse ang genforskning och
vidarebefordrar kopia på denna till styrelsen.
§7
Hemsidan
I dagsläget är besökarna 17819, varav 7649 är unika från 48 länder. I topp
är besökare från Sverige, Estland, Norge och Finland.
§8
Utbildning för avelsfunktionärer
Beslutas att skicka Eva F-S på denna. Hon rapporterar sedan till styrelsen
efter utbildningen.

§9
Stockholmsutställningen december 2013
Beslutas att Agneta Broberg och Lillemor Blanc håller i montern på denna
utställning. Till sin hjälp har de en dam från Gävle och Gunilla Bergman.
Roll-up tas från Gunilla Thörne till montern. Försäljning av almanackor, så
skicka tillbaka till Lillemor överblivna exemplar.
§ 10
Malmö Valp – My Dog
A-C Reventberg ser till att denna bemannas och byggs. En monter som
drar till sig besökare. Roll-up finns i Skåne till denna.
§ 11
Raskompendiet, upphovsrätt. Beslut av SKK, KF
Man har beslutat att alla rasklubbars raskompendium skall sättas in på
internet under respektive ras. Det är därför viktigt att vi kompletterar
med de efterfrågade uppgifterna. Beslutas att sätta in ”Att ha Strävhårig
Foxterrier” kompletterat med upphovsrätt till text och bild i kompendiet.
Denna läggs som en pdf-fil så att den inte kan ändras. Alla bilder skall ha
fotografens namn under sig och texten skall vara kompletterad med vem
som skrivit denna och version/datum. Beslutas att ge uppdraget till
Lillemor.
§ 12
Nästa Sammanträde
Beslutas att ha nästa sammanträde 21 januari 2014 kl 1830.
§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för ett givande möte och avslutar detta.
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