STYRELSEINFORMATION
2021-09-07
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll 2021-08-03 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna.
Elektronisk justering
Då samtliga i styrelsen ej är närvarande bordläggs frågan till nästa möte.
Inkommande och utgående skrivelser
Officiell utställning 2023
Efter diskussion beslutar styrelsen att Specialen 2023 blir inofficiell.
Styrelsen kan ta upp frågan igen om vi ska hålla officiella utställningar tätare, inte endast vid
jubileum.
Inbjudan rasklubbstorget MY DOG 2022
Efter diskussion beslutas att vi avvaktar om MY DOG blir av. Eventuellt kommer en inbjudan
från Västra Terrierklubben, där vi brukar ha möjlighet att hyra in oss.
Styrelsen anser inte att man kan bemanna en egen monter fyra hela dagar.
Ekonomi
Resultat- och balansräkning
Ulrika redovisar inkomster och utgifter, och summerar att ekonomin ser fortsatt god ut.
Lena har sålt klistermärken, tygmärken och den sista kepsen.
Medlemmar 112 fullbetalande, 11 familje och 8 utländska medlemmar.
En medlem blev den 200e Instagram följaren.
Avelskommitté
Medlemmar har inkommit med önskemål om uppfödarmöte.
Styrelsen noterar informationen, och tar det med sig inför framtida planering.
Hemsidan
Kontaktpersoner-aktivitetsområden Susanne S gör klart till hemsidan/tidning.
Kontaktperson viltspår/poängberäknare Susanne S som håller i viltspår och poängberäkning
fortsätter gärna hålla i det även framöver.
Styrelsen diskuterar att det fattas information inom vissa grenar, och att man borde lägga in
länkar till Svenska Grythundsklubben, Tysk Jaktterrierklubb och Svenska Taxklubben där man
kan hitta information om prov. Likaså borde länkar till SKK och SvTek läggas in.
Facebook
Susanne och Lotta informerar oss om de allmänna frågor som de brukar svara på i
Messenger på FB sidan. Frågor som de inte kan/vill svara på ska skickas vidare till styrelsen.

Rapporter
Rasfolder
Efter diskussion beslutas att för att få rasfoldern klar skickar Ingrid ut underlaget till
kontaktpersonerna i de olika grenarna.
Specialen 28 maj 2022
Domarinbjudan har kommit tillbaka och är bekräftad.
Frågan om klubbartiklar kom upp, får diskuteras vidare på nästa möte.
Övriga aktiviteter under helgen bordläggs.
Aktiviteter under året
Klubb-dag i Almunge 28/8 På träffen samlades 6 ägare med sammanlagt 9 hundar och
tränade i grytet. Helgen blev mycket lyckad! Styrelsen sponsrade med 400 kr.
I enkäten efterfrågas fler lokala aktiviteter, så medlemmarna ombeds ta kontakt med
kontaktpersonerna i de olika områdena.
Medlem kan även själv anordna en aktivitet, det är bara att ange plats, tid, datum samt
kontaktperson till styrelsen, som sedan lägger in det på Facebook och hemsidan.
Nästa möte
Nästa möte blir 26 oktober.

