Strävhåriga Foxterrierklubben

Närvarande

Ej närvarande

Protokoll 7/2014-2015
Sammanträdesdatum
2015-06-01
Ann-Charlotte Reventberg
Berit Hansson

ordförande
sekreterare

Lena Lundström

ledamot

Pia Rydberg

ledamot

Marie Saul

suppleant

Berit Hansson
Maud Linde Ring
Ewa Sköld

ledamot
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
Meddelande från Svenska terrierklubben om att klubben kan få
anmäla 2 ekipage till Viltspår SM den 5/9 2015. Beslutas att
Marie Saul anmäler sig och sin Ilse till Viltspår SM som klubbens
representant. Ilse är Viltspår Champion.
§ 5 Rapporter
Kassören meddelade att vi fått in flera skänkta medlemskap, några
nya medlemmar har hittat till oss själva via vår hemsida. Vi har
också fått in pengar från Lillemor Blanc som haft trimträff på
Sjöaryd
§ 6 Hemsidan
Antal besökare 43 822 varav unika 19 167, besökta sidor 245 434.
Besökarna kommer från 97 länder i världen.
Diskuterades angående hemsidan där önskemål finns att man ska
kunna läsa och se bilder från tidigare aktiviteter kanske under en
egen ”knapp”. Beslöts att ordföranden pratar med webmaster.
§ 7 Gränna
Alla har sina uppgifter inför Grännautställningen.

§8 Viltspår och Agility
Beslöts att resultat ska finnas på hemsidan precis som Årets
uppfödare.
§9 Rosetter
Beslöts att Lillemor Blanc även i fortsättningen ska ha hand om
klubbens rosetter, hon ska rapportera till kassören om hur många
rosetter av olika slag som finns i lager en gång per år.
Beslöts att deltagarrosetten skall vara orange/vit storlek liten och
skall delas ut till samtliga deltagare med början i Gränna 2015.
Hedersprisrosett delas ut så länge vi har kvar av lagret och sedan
ersätts den av rött band.
§10 Domarkonferensen 2017
Agneta Åström som är vår representant rapporterade om
förberedelse arbetet, Geir Flyckt-Pedersen kommer att vara vår
presentatör och Zoltan Sabo har lovat att ta de olika bilderna på vår
ras som skall presenteras i ett bildspel vid konferensen.
§11 Nästa sammanträde
Beslutades att nästa sammanträde blir den 3/8 18.30
§12 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för ett givande möte och avslutar detta.
Vid protokollet
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