STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN
Protokoll 1
Verksamhetsåret 2016-2017
Sammanträdesdatum 2016-10-10
Närvarande

Ann-Charlotte Reventberg
Lotta Pettersson
Annika Göransson
Kristina Lindström
Lena Lundström
Ellinor Eliasson

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Ej närvarande

Pia Rydberg
Berit Hansson

Suppleant
Suppleant

§1

Sammanträdets öppnande

Ann-Charlotte Reventberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2

Fastställande av dagordning

Beslutar att fastställa dagordningen.
§3

Föregående protokoll

Läggs ut på hemsidan.
§4

Rapporter

Kristina Lindström rapporterar att klubben idag har 40 800 SEK på PG.






Nose Work aktivitet på Gränna 2016 betald 1 936 SEK.
2 nummer av Strävaren betalda.
Porto betalt.
500 SEK betalt till SKK för rasmonter i Stockholm.
6 400 SEK har inkommit från försäljning av kalendern.
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§5

Inkomna skrivelser

Information från SKK angående icke hänvisning kommer att läggas ut på hemsidan.
Inbjudan från SKK till informationsträff rörande organisationsutredningen. Ann-Charlotte
Reventberg och Lena Lundström kommer att delta.
§6

Hemsidan

Totala antalet besökare 68 576 st.
Unika besökare 30 000 st.
Antal länder 108 st.
§7

Utvärdering av Rasspecialutställning i Gränna 2016







§8

Gränna 2016 var trevligt.
Bra domare. Henrik Härling som var domare kommer att återkomma 2018.
Vi behöver fler hundar som deltar i vår rasspecialutställning.
Ett stort TACK till alla som bidragit till Gränna 2016 med fikaförsäljning, bakning, sätta
upp tält och utställningsring samt bidragit med övrig hjälp på alla möjliga sätt.
Claes Hjort skrev en mycket trevlig och inspirerande text om aktiviteten Nose Work.
Klubben gjorde en vinst med 1 100 SEK.
Gränna 2017





Maria Karlsson Ordförande i Terrier Klubben kommer att vara domare 2017 i Gränna.
Gränna Camping kommer att sätta upp ett stort ”partytält” vid utställningsplatsen
där vi kan ha fikaförsäljning, lotteripriser, utställningspriser, rosetter m.m.
Deltagarrosetter kommer att vara röd/vita med text Gränna 2017.

Beslut att vid ankomst till Gränna 2017 kommer en blomma med tackkort överlämnas till
Gränna Camping som tack för bra service samt trevligt bemötande.
§9

Domarkonferens 2017

Agneta Åström har sammanställt ett mycket bra och fint kompendium som skall användas
som material till domarkonferensen 2017. Klubben kommer att trycka upp 150 exemplar av
detta kompendium. 100 exemplar till konferensen samt 50 till klubben.
Beslutas att minst 2 skriftliga offerter skall lämnas in till styrelse ang. kostnad av tryck samt
att de 50 kompendium klubben behåller kommer att säljas till en kostnad av 50 SEK/styck.
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§ 10

Facebook (Se sida 4.)

Beslutas att den nya framtagna texten kommer att läggas ut på vår hemsida samt att den
även kommer att publiceras i nästa nummer av Strävaren.
§ 11

Träff med styrelsen

Förslag på plats där vi kan träffas undersöks till nästa styrelsemöte.
§ 12

Hundpassning

Frågan utgår.
§ 13

Övriga frågor

Erbjudande om rasmonter på Sydskånska Terrierklubbens valputställning på Flyinge ridhus
13 november.
Beslutas att klubben ej kommer att delta.
§ 14

Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte 2016-11-08 kl. 18:30
§ 15

Mötet avslutas

Ann-Charlotte Reventberg tackar för idag och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Annika Göransson

Ann-Charlotte Reventberg

Sekreterare

Ordförande
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Strävhåriga Foxterrierklubbens Facebooksida
Klubbens Facebook sida är ett forum öppet för alla, men i synnerhet för
”Strävhårs” intresserade.
Att sidan är öppen innebär att alla kan läsa den.
För att göra inlägg krävs administratörens godkännande.
Inläggen skall innehålla text och eventuellt bilder som rör rasen Strävhårig Foxterrier,
framgångar och motgångar med sin hund, sjukdomar och råd som rör våra hundar, allt annat
tas bort.
Ren försäljning, undantaget klubbens egna artiklar, får inte förekomma på sidan, däremot
information.
Därutöver gäller Facebooks allmänna regler.
Administratörens uppgifter:





Välkomna de som vill göra inlägg på klubbens Facebooksida
Hänvisa vid behov till klubbens hemsida
Ta bort inlägg som inte rör rasen Strävhårig Foxterrier.
Ta bort inlägg som innehåller ovårdat språk och personangrepp.

Styrelsen Strävhåriga Foxterrierklubben
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