STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN
Protokoll 6
Verksamhetsåret 2017-2018
Sammanträdesdatum 2018-03-21
Närvarande

§1

Ann-Charlotte Reventberg
Lotta Pettersson
Annika Göransson
Kristina Lindström
Lena Lundström
Pia Rydberg
Annika Latrach
Ulrika Svalling

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

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 lägga till handlingarna.
§4

Rapporter

Inväntar faktura för porto för Strävaren 1 2018.

§5

Inkomna skrivelser

Disciplinnämnden har haft möte och inget rörande vår ras eller medlemmar har tagits upp.
Inbjudan till Terrierfullmäktige-helgen 21 – 22 april har inkommit.
Inbjudan till avelskonferens 10 – 11 november har inkommit.
§6

Hemsidan

Totala antalet besökare 90 705 st. (89 578 st.)
Unika besökare 40 037 st. (39 568 st.)
Antal länder 114 st. (114 st.)
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§7

Gränna 2018

Ringsekreterare Ingrid Ullteg klar.
Ann-Charlotte har pratat med Grenna Hotell om att vi önska äta där på den gemensamma
middagen. Angående menyval får vi återkomma lite längre fram när menyn är framme för
sommaren.
När campingen öppnar så kommer vi att kontakta dom för att säkerställa att
utställningsplats och tält med mera är uppbokat.
Thomas Karlson som hade klickerträning med oss 2015 kommer att få i uppdrag och ta fram
ett program med reception och övrig aktivitet till Gränna 2018.
Lotta håller i bollen att kontakta Royal Canin för priser samt beställning av rosetter till alla
hundar.
§8

Domare till 40-årsjbileet 2019

Dodo Sandal kommer att vara domare på 40-års jubileumsutställningen.
§9

Övriga frågor

Inför nästa års 40-års jubileum skall vi försöka samla ihop historik från kubbens tidiga dagar.
§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 2018-04-25 19:00
§ 11

Mötet avslutas

Ann-Charlotte tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Annika Göransson

Ann-Charlotte Reventberg

Sekreterare

Ordförande
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