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Strävhåriga Foxterrierklubben

Närvarande

Ej närvarande

Protokoll 6/2014-2015
Sammanträdesdatum
2015-04-20
Ann-Charlotte Reventberg
Berit Hansson

ordförande
sekreterare

Lena Lundström

ledamot

Pia Rydberg

ledamot

Maud Linde Ring
Eva Sköld

suppleant
suppleant

Marie Saul
Kristina Lindström

suppleant
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 protokollet till handlingarna.
§4 Inkomna skrivelser
Ingenting att behandla.
§ 5 Rapporter
Ingenting att behandla.
§ 6 Hemsidan
a) Resultat av hundar som varit på utställning. Beslutas att
alla hundar som varit på utställning skall registreras på hemsidan.
Hundar som inte fått minst CK kommer endast att stå med på vår
hemsida men inte få några poäng. Detta kommer att visas från
2015.
b) Presentation på engelska (90 länder). Beslutas att en engelsk
presentation av vår ras och klubb sätts in på hemsidan.
Styrelsen uppdrar till webmaster att utforma texten och att
kassören översätter denna till engelska.
c) Årets uppfödare? Beslutas att klubben fortfarande utser Årets
uppfödare enligt de regler som ligger på hemsidan.
d) Valpförmedlare på hemsida och i Strävaren. Beslutas att
valpförmedlare/kontaktpersoner tas bort från hemsida och i
Strävaren.
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e) Blanketter och dokument på hemsida. Beslutas att blanketter
och dokument uppdateras så att alla har samma fonter och
storlek på text. Styrelsen uppdrar till webmaster att gå igenom
detta.
§ 7 Blanketter och dokument – förändringar i text
a) Lokala inofficiella utställningar. Beslutas att ändra texten enligt
följande; Lokala inofficiella utställningar kan förläggas i de olika
regionerna i landet, gärna med klubbens kontakpersoner som
sammankallande. Dock måste ett deltagarantal om minst 15
betalande hundar vara anmälda för att en utställning kan
genomföras. På Rasspecialen ett antal om 20 betalande.
b) Utställningarna bör vara. Beslutas att ändra texten enligt
följande; Utställningarna bör vara självbärande. Klubben
sponsrar med prisrosetter.
c) Anmälningsavgifter. Beslutas att ändra texten enligt följande;
Anmälningsavgifter sätts in på klubbens postgiro 465692-2. Anmälningsavgiften för Norrlandsutställningen 2016 skall höjas till
250 kr så att vi i klubben har samma anmälningsavgifter på våra
inofficiella utställningar.
d) Regler för valphänvisning, - 3 månader. Beslutas att ändra och
anta de nya reglerna för valphänvisning enligt nedan;
Regler för valphänvisning/hundhänvisning för våra medlemmar i
Strävhåriga Foxterrierklubben
 Uppfödaren ska vara fullbetalande medlem i klubben sedan 1
år tillbaka.
 Uppfödaren ska följa SKK:s grundregler.
 Uppfödaren ska ha tagit reda på inavelskoefficienten på
valpkullen, så den kan uppges. Uppfödare som håller
inavelskoefficient upp till 3.5% erhåller kostnadsfri
valpförmedling. Överstiges denna inavelskoefficient betalar
uppfödaren in 300 kronor på klubbens pg 46 56 92-2 innan
valphänvisning erhålls. (Märk talongen valphänvisning.")
 Valpkullen läggs ut på hemsidan med inavelskoefficienten.
 För att registrera en planerad kull och valpar till salu på
klubbens hemsida, logga in på hemsidan och klicka på
”valphänvisning” och gå därefter till ”skapa kull”.
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 När valparna fötts ska nedan uppgifter läggas till
o Födelsedatum.
o Tidigast leveransdatum.
o Antal hanar.
o Antal tikar.


När uppfödaren uppgett hur många valpar som finns i kullen
skall valparna registreras under ”valpar till salu” Ange

o Namn. (vilket kan vara 1, 2 och 3)
o Kön.
Valfria fält att fylla i är
o Valpens kennelnamn.
o Beskrivning.
När valpen är upplagd så går man in på respektive valp för att
uppdatera uppgifterna samt kryssa i om valpen är såld.


Hänvisningen ligger kvar i tre månader från valparnas
födelsedatum, därefter avslutas valparna automatiskt. Om
uppfödaren har någon valp kvar efter 3 månader så måste
uppfödaren ”aktivera” valpen/valparna igen för att de skall
visas på hemsidan ytterligare 3 månader eller tills valpen
markeras som såld av uppfödaren. När valpen är äldre än 9
månader kan den inte aktiveras längre.



Hundar äldre än 9 månader som av någon anledning behöver
ett nytt hem registreras under ”övriga hundar till salu”.
(Ersätter Omplacering)

§ 8 Ekonomi
a) Medlemsavgifter som inte betalas i tid från uppfödare. Beslutas
att på hemsida och i Strävaren sätta in att nya regler kommer
att införas from 2015-04-30 om man inte betalar sin
medlemsavgift i tid.
b) Postgirot. Beslutas att behålla vårt postgirokonto.
c) Klubbens tecknande av 2 personer var för sig. Beslutas att
klubben tecknas av 2 personer var för sig, ordförande och
kassör som också har tillgång till våra bank- och
postgirotillgodohavanden.
§ 9 Utställningar
Beslutas att alla hundar som deltagit på utställning i klubbens regi
får en deltagar-rosett.
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§ 10 Nästa sammanträde
Beslutas att nästa styrelsesammanträde är måndag 1 juni kl 1830.
§11 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för ett givande möte och avslutar detta.
Vid protokollet

Berit Hansson
sekreterare
Justeras;
Ann-Charlotte Reventberg
ordförande

