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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
Utskickad enkät från Svenska Kennelklubben besvaras av ordföranden.
§5
Rapporter
Ekonomisk redovisning av kassören.
§6
Jubileumsutställning 2014
Jubileumsutställningen genomfördes med nöjda deltagare, en trevlig
samvaro på kvällen och lyckade och bra arrangemang båda dagarna.
§7
Hemsidan
Fortfarande så ökar antalet på våra besök på hemsidan, antal som besökt
oss sedan nya hemsidan togs i bruk är tom 20140929 30800, unika (som
varit in en gång) 13495 och dessa kommer från 75 länder.
Uppdatering av olika dokument på hemsidan måste göras då vi byter
personer i styrelsen.
Hälsoenkäten för Strävhåriga Foxterrierklubben som skall göras kommer
att läggas ut på hemsidan så att medlemmar och icke medlemmar kan
göra denna. I och med detta så går det snabbt att få en sammanställning
av svaren.

§8
Strävaren
Ny redaktör är Christina och Jan Broberg from 1 januari 2015. Tidningen
kommer att byta skepnad och ges ut i A5-format i färg. Som tidigare så
skickar redaktören ut tidningen till medlemmarna enligt
medlemsregistret.
Fortfarande är det så att nya medlemmar får tidigare tidningar som getts
ut under året tillskickade sig. Överblivna exemplar sparas och används
som give away vid utställningar/event som Strävhåriga Foxterrierklubben
anordnar/deltar i.
§9









Övriga frågor
Gränna 2015 – förslag till domare, styrelsen funderar och
återkommer med förslag.
Gränna 2016 – redan nu påbörjas arbetet med förslag till domare
för denna utställning, styrelsen funderar och återkommer med
förslag.
Malmö Valp 20141109 – A-C Reventberg och Lena L står och
representerar klubben.
Stockholms utställning 20141213 – 14 – Monter till denna
utställning, montern bemannas bl a A-C Reventberg, Lena L, Ylva
mfl står på denna.
My Dog 20150104 – 07, – A-C Reventberg och Lena L står och
representerar klubben 4 – 5 januari, Marie Saul jobbar för att få
fler att ställa upp och stå.
Strävhårig Foxterrier har fått en nationell dag – den 19 oktober,
detta skall firas. Upprop och information/marknadsföring har
gjorts på hemsidan och FB.
Dekaler att beställa – sätts på hemsidan så alla kan beställa och
även de ev andra saker som finns med Strävhårig Foxterrier på.

§9
Nästa Sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde är tisdagen den 21 oktober kl 1830.
§ 10 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för ett givande möte och avslutar detta.
Vid protokollet
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