Strävhåriga Foxterrierklubben

§1 Närvarande

Ej närvarande

Dagordning 7/2015-2016
Sammanträdesdatum
2016-04-26

Ann-Charlotte Reventberg
Berit Hansson

ordförande
sekreterare

Marie Saul
Lena Lundström

vice ordförande
ledamot

Pia Rydberg

suppleant

Maud Linde Ring
Ewa Sköld

suppleant
suppleant

Kristina Lindström

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 lägga protokollet till handlingarna.
§4 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser fanns att behandla.
§5 Rapporter
Ytterligare medlemmar har betalat in sin medlemsavgift. Ekonomin
ser bra ut.
§6 Hemsidan
Totala antalet besökare = 60 658
Antalet unika besökare = 26 677
Besökande länder = 107
Antalet besökare ökade från april månad med 3514 varav unika
besökare är 828.

§7 Gränna
Utställningen; Domare Henrik Härling, domarsekreterare Ingrid
Ultege. Planen som används är samma som Foxterrierklubben var
ifjol. Aktiviteterna är bokade och klara. Beslutas att kostnad för
aktiviteterna betalas av klubben enligt offert.
§8 Övriga frågor
Top Dog har skickat en förfrågan om att länka till deras sida.
Beslutas att ordföranden undersöker.
Ny kontaktperson i Norrland – Ulrika Nilsson, Täfteå. Gun Nilsson
har avgått efter många år som kontaktperson, vi tackar för gott
samarbete under de gångna åren.
3 nya kennlar har tillkommit;
Skånefox, Maria Veraus
Pretty Attityd, Linda och Klas Jujuntti
Kennel Prince, Annika Larsson
Trimkurs – Agneta Åström har erbjudit sig att vara kursledare för
en kurs för avancerad utställningstrimning för de som önskar och
har förkunskaper. Detta läggs ut på hemsidan och intresseanmälan
om detta skall ske till kontaktpersonerna i kursinbjudan.
För att få nya medlemmar i klubben så bör vi sätta in på FB-sidan
för Strävhårig Foxterrier att; FB-sidan är till för alla, men vi vill
gärna att du som inte är medlem i klubben går med i Strävhåriga
Foxterrierklubben, välkommen.
§8 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir 24 maj 2016 kl 1830.
§9 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för ett givande möte och avslutar detta.
Vid protokollet

Berit Hansson

Justeras;

Ann-Charlotte Reventberg
ordförande

