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Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll 2021-02-09 är justerat och klart, godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 
Inkommande och utgående skrivelser 
Artikel Hundsport  
Maria Lindberg som jobbar för Hundsport har hört av sig i mejl då hon ska skriva en 
rasspecial om slät och strävhårig foxterrier. Hon vill veta skillnaden mellan raserna. 
Helena P och Lotta F har varit i kontakt med henne och blivit intervjuade inför artikeln.  
SKK Avelskonferens 17-18/4 
Styrelsen beslutar att Susanne K deltar från Rasklubben.  
SKK Ni klubbar behövs! 
Diskuterades att det behövs kontaktpersoner i olika delar av landet för att kunna anordna 
fler aktiviteter, samt även sprida kunskap om vår härliga ras.  
Vi ska gå igenom medlemslistan och se vilka som kan tänkas ställa upp i olika områden. 
 
Ekonomi 
Balans- och resultaträkning Ulrika meddelar att alla ekonomiska handlingar är skickade till 
revisorerna, som nu gör revision. Vi inväntar revisionsberättelsen. 
Medlemmar 91 fullbetalande, 7 familjemedlemmar och 7 utländska medlemmar har hittills 
betalt sin avgift för 2021. 
En utvärdering ska göras av Prova-på medlemskapet 2020.  
SKK medlemsservice Ulrika har kollat upp lite hur det fungerar, men har svårt att få en 
helhet över hur mycket det rör sig om med alla kostnader.  
Styrelsen beslutar att först utvärdera hur många medlemmar vi får in detta år, och göra en 
drive med utskick till nya ägare av släthår via brev.  
 
Avelskommitté 
RAS Ligger nu hos SKK för fastställande. 
Uppfödarmöte avvaktar vi med till längre fram. 
 
Jaktkommitté 
Susanne K meddelar att hon varit i kontakt med valpköpare som kan tänka sig ingå i 
kommittén. 
 
 
 



Medlemsenkät 
Susanne S har gjort en sammanställning som publiceras i tidningen.  
Styrelsen kommer i sitt fortsatta arbete ta hänsyn till de synpunkter och kommentarer som 
inkommit från medlemmarna. 
 
Rapporter 
Rasfolder/Välkomstbrev behöver uppdateras, Ingrid gör en första genomgång till nästa 
möte. 
Kontaktpersoner 
Styrelsen beslutar att försöka engagera aktivitetsombud ute i landet. 
Vi har enkäten och medlemslistan som underlag, där man kan se var medlemmarna bor 
geografiskt. 
 
Specialen 28/5 2022 
Ansökan officiell utställning är inskickad till SvTek av ordförande, svar ej inkommit. 
 
Årsmöte 
Vi inväntar revisionsberättelsen, för att efter det kunna ta beslut om vi ska avhålla årsmöte. 
Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse + Avel kan läggas in på hemsidan tillsammans med 
revisionsberättelsen. 
Skänkta medlemskap Ingrid har åter varit i kontakt med SvTek som ska dubbelkolla om man 
kan införa och besluta detta på styrelsemöte. Inget svar inkommit. 
 
Släthåret 
Då vi inte kommer genomföra Specialen beslutas att flytta fram manusstopp till 1/5. 
Utvärdering av Släthåret 2020 Susanne S har gjort en fin sammanställning som vi får tänka 
på i framtiden. 
 
Aktiviteter under året 
Så fort restriktioner och väder tillåter kommer vi börja med olika aktiviteter runt om i landet, 
läggs in på hemsidan och Facebook. 
 
Terrierposten 
Beslutas att Susanne S tar över ansvaret att skriva till TP. 
 
Övriga frågor 
Susanne S meddelar att hon övertagit en hel låda med böcker från Agneta Edrén.  
Böckerna tillhör Rasklubben och är av blandad kompott, både gamla rariteter och allmänna 
böcker om rasen. Susanne S gör en förteckning över böckerna. 
 
Nästa möte 
Nästa möte blir 20/4.  
 

 


