Strävhåriga Foxterrierklubben
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Ej närvarande

Protokoll 4/2014-2015
Sammanträdesdatum
2015-01-19
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Berit Hansson
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Marie Saul

suppleant fr pkt §5

Eva Sköld
Maud Linde Ring

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 protokollet till handlingarna.
§4 Inkomna skrivelser
Inkommen skrivelse från Gunvor Pettersson om att arrangera
Norrlandsspecialen i Kråken i juni 2015. Beslutas att bifalla
ansökan. Se § 7.
Inbjudan till Terrierfullmäktige. Beslutas att ej skicka någon på
Terrierfullmäktige
Inbjudan Svenska Terrierklubben maa att vår ras skall upp på
domarkonferensen 2017. Beslutas att Berit Hansson är
kontaktperson för detta.
§5 Rapporter
Medlemsavgifterna har börjas betalas in, ca 75 betalade till dags
dato är betalda.
Information från utställningarna som varit, stort intresse för rasen
på Stockholmsutställningen. På My Dog var det mindre antal än
tidigare år som besökte utställningen.
§6 Hemsidan
82 länder drygt 35000 besökare, 50 besökare/dag är inne på
hemsidan om räknar ett snitt.

§7 Norrlandsspecialen 2015
Ansökan om att anordna Norrlandsspecialen den 14 juni 2015 har
inkommit. Beslutas att bifalla ansökan under förutsättning att ny
domare kan anlitas och att detta skickas in till styrelsen snarast.
§8 Hälsoenkäten klar
Utskriftfunktion för de som fyller i hälsoenkäten har nu lagts till.
Fortfarande så är allt anonymt oavsett om man väljer att skriva ut
sina svar eller inte. Svaren behandlas i en databas. Hälsoenkäten är
nu utlagd på hemsidan för ifyllandet.
§9 Grännautställningen 22 -23 augusti 2015, anmälan och
katalog
Beslutas att hänskjuta till § 11.
§10 Terrierposten och Hundsport
Beslutas att inte annonsera under Rasklubbstorget i Hundsport.
Beslutas att redaktören för Strävaren skriver också i Terrierposten.
§11 Arbetshelg för styrelsen
En arbetshelg planeras i Åhus 21 – 22 mars för styrelsen.
Webmaster bjuds in till dessa dagar.
§12 Övriga frågor
25 april planeras en hundhelg i södra Skåne.
Arbete med att få ett aktuellt medlemsregister arbetas på av
webmaster och hur kassör lättast kan uppdatera detta.
§13 Nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde är måndag 16 februari kl 1830.
§14 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för ett givande möte och avslutar detta.
Vid protokollet
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ordförande

