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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
Utökning av rasregister för Marie Carlsson. Beslutas att godkänna detta.
Samlingsmonter på My Dog 2015 tillsammans med Sydsvenska
Terrierklubben. Beslutas att Strävhåriga foxterrierklubben ingår i denna.
A-C Reventberg är kontaktperson och Marie S hjälper till med bemanning
samt hämtar Rollup och annat material efter utställningen i Göteborg.
§5
Rapporter
Kassören redovisar ekonomin. Ett överskott om +1000 sätts in på
klubbens konto från Strävhåriga Foxterrierns Dag 19 oktober i Malmö.
Många nya medlemmar hittar klubben själva vilket är glädjande.
§6
Gränna 2015
Tillfrågad domare för Gränna 2015 tackat nej pga domaruppdrag i
närområdet 2015, men vill gärna bli tillfrågad att döma på vår
klubbutställning vid annat tillfälle. Arbetet med att ordna domare för
2015 fortgår.
Utställningen genomförs i Gränna på planen framför Vandrarhemmet,
detta är bokat och klart.
Domare för 2016 är klar, Henrik Härling dömer.

§7
Hemsidan
Vi har 31768 besökare på hemsidan, från 78 länder, många hittar oss och
det är glädjande.
§8
Strävaren
Ges ut med 4 nr/år till medlemmar, för att få momsbefrielse måste vi
skaffa utgivningsbevis till en kostnad om 2300.- som gäller för 10 år
framåt. Ansvarig utgivare är ordförande och redaktör. Beslutas att betala
detta omgående.
§9
Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes.
§ 10 Nästa Sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde är måndag den 17 november kl 1830.
§ 11 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för ett givande möte och avslutar detta.
Vid protokollet
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