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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
Förfrågan från Gun Nilsson om att anordna Norrlandsspecialen 18
juni 2016 i Kråken. Domare Pirjo Hjelm, Finland, sekreterare JennyAnn Hofvenberg. Beslutas att tillstyrka detta.
§5 Rapporter
Inga rapporter.
§6 Hemsidan
De som anordnar hundpromenader kan sätta in detta på hemsidan,
när och var man träffas. Gärna med bilder på detta och hur många
foxterrier som var med.
Vi har haft 50812 st besökare från 105 länder.
§7 Hälsoenkäten
Hälsoenkäten har nu avslutats, det var mellan 70 – 80 svar från
hundägare och 10 uppfödare som svarat. Sammanställning gör vår
webmaster och resultatet kommer inom kort.

§8 Träffar runt om i Sverige
Många träffar runt om i Sverige har genomförts av våra
medlemmar vilket är glädjande, det kan man se på vår Facebooksida och även i press där det uppmärksammats.
Maa av Foxterrierns Dag, så har bla radio Stockholm, radio
Kristianstad och radio Väst haft inslag.
§9 RAS
Nu har det avslutande arbetet påbörjats av Lena L och A-C R för
RAS. Dessa skickar in detta till SKK inom kort.
§10 Annonsör i Strävaren
Förfrågan från Bratpet.se att de vill annonsera i vår tidning
Strävaren. Styrelsen beslutar att erbjuda dem annonseringsplats till
en kostnad av 1000.- per införande samt vi också har under aktuell
period deras logga på vår hemsida. Ordföranden tar kontakt med
dem.
§11 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir 16 november kl 1830.
§11 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för ett givande möte och avslutar detta.
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