STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

Protokoll 3
Verksamhetsåret 2016-2017
Sammanträdesdatum 2016-12-06
Närvarande

Ann-Charlotte Reventberg
Lotta Pettersson
Annika Göransson
Lena Lundström
Pia Rydberg

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Suppleant

Ej närvarande

Kristina Lindström
Berit Hansson
Ellinor Eliasson

Kassör
Suppleant
Suppleant

§1

Sammanträdets öppnande

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

Fastställande av dagordning

Beslutar att fastställa dagordningen.
§3

Föregående protokoll

Beslutas att godkänna och föra protokollet till handlingarna.
§4

Rapporter

Klubben har 47 400 SEK på kontot.
En obetald leverantörsfaktura på 2 425 för porto.
20 medlemmar har betalat medlemsavgift för 2017 efter att Strävaren kom ut.
2 medlemmar önskar avsluta medlemskap.
§5

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.
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§6

Hemsidan

Totala antalet besökare 71 092 st. Ökning med 1 227 st. (69 865 st.)
Unika besökare 31 353 st. Ökning med 634 st. (30719 st.)
Antal länder 108 st. (108 st.)
Ingen markant ökning av besök efter rasmonter på Stora Stockholm.
§7

Träff med styrelsen

Frågan om det finns intresse för ett medlemsmöte/uppfödarmöte då Agneta Åström
kommer och berättar om det material som arbetats fram inför dommarkonferensen togs
upp. Detta i samband med styrelseträffen. Vi fortsätter leta efter lokal att vara i.
§8

SKK:s informationsträff (se bilaga)

Styrelsen inväntar mera material som skall kommer oss tillhanda fösta kvartalet 2017.
§9

Aktivitet Gränna 2017

Ylva Östfeldt har varit i kontakt med 100 hundkoll i Stockholm om de kan ordna med
aktivitet i Gränna 2017. Förslag på rallylydnad kommer att lämnas i början på 2017.
§ 10

Övriga frågor

Alla i styrelsen närvarande vid detta möte har bokat stuga i Gränna inför 2017.
§ 11

Nästa sammanträde

Nästa möte blir 17 januari 2017.
§ 12

Mötet avslutas

Ann-Charlotte avslutar mötet med att önska alla God Jul och ett Gott Nytt Foxår 2017.

Vid protokollet

Justeras

Annika Göransson

Ann-Charlotte Reventberg

Sekreterare

Ordförande
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SKK:s informationsträff 2016-11-19
Information om SKK:s tänkta omorganisation som är avsedd att vara genomförd 2020.
Detta är Lenas anteckningar från mötet.
I stora drag är det tänkt att SKK skall hantera all medlemsadministration av rasklubbar och
specialklubbar från 2019. För detta betalar samtliga medlemmar 50 kronor till SKK och
utöver detta kan man därefter vara medlem efter intresse t ex Familjehund, utställning, jakt,
agility bruks m.m. Varje intresse kostar också 50 kronor. Tidningen Hundsport får man 4
gånger om året som papperstidning efter valt intresse. Det förordades också en digital
tidning för alla av de 200 olika tidskrifter som finns idag.
Tanken med omorganisationen är att SKK skall vara tillgänglig för alla hundar (även icke
renrasiga) Ny logga diskuterades. Förslaget är att dela upp Sverige i 6-7 regioner, där det
skall finnas ett kansli med professionell personal. Idag finns det 26 länsklubbar som därmed
kommer att försvinna.
Idag finns det mellan 7-800 000 hundar i Sverige av 300 olika raser, varav 70 är jaktraser.
1960 fanns det ca 100 raser.
Företag skall kunna vara medlem i SKK
Hundcollege skall etableras.
Avel och ras skall finnas kvar som idag.
Utställningar
Fortsättningsvis skall det bli en ökning av Nordiska utställningar och färre internationella då
SKK inte är nöjda med FCI. Det finns för mycket korruption och liknande inom FCI.
Frågan ställdes om färgen Ginger och enligt Jonas Öhrn på SKK är det FCI som skall fatta
beslut om detta.
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