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Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda telefonmöten. 
Styrelseinformation har publicerats i Släthåret och på hemsidan. Ett AU-beslut har tagits. 
 
Medlemsantal 
Hedersmedlemmar Annika Larsson och Lennarth Härnesund 
Fullbetalande svenska    112 st  
Fullbetalande utländska   11 st   
Familjemedlemmar             3 st          
 
Styrelsens rapport över verksamhetsåret 
Styrelsen har efter årsmötet beslutat att endast publicera Styrelseinformation i tidning och 
på hemsidan, de som önskar ta del av hela protokollet kan kontakta sekreteraren. 
 
Välkomstbrev till nya ägare av släthår är uppdaterat. Ny rasfolder har påbörjats. 
 
Under hösten har ett Prova-på-medlemskap införts, som varit mycket populärt och 
genererade 43 nya medlemmar.  
Styrelsen har för avsikt att åter införa skänkt medlemskap på årsmötet. 
 
Klubbartiklar och monter/klubbmaterial har under året inventerats, men på grund av den 
ansträngda ekonomin får de vänta med att uppdateras till längre fram.  
Befintliga klubbartiklar har sålts via hemsidan, liksom äldre klubbtidningar. 
Även överblivna nummer av Terrierposten, med Slät- och strävhårsspecial, har sålts. 
 
En online valphänvisning har införts på hemsidan. 
 
En medlemsenkät genomfördes digitalt med stort deltagande. 
 
En klippkurs i Skåne blev tyvärr inställd p gr a dåligt intresse. 
 
Skrivelser och remisser 
Skrivelser och nyheter från Svenska Kennelklubben och Svenska Terrierklubben har noterats 
och behandlats. Remissvar angående SKKs nya typstadgar har besvarats. 
 
Släthåret och Terrierposten 
Rasklubbens tidning Släthåret har under året utkommit med fyra nummer, samtliga tryckta 
helt i färg. 
Susanne Streltzer är redaktör. 
Ansvarig att skriva i Terrierpostens rasspalt har varit Susanne Streltzer. 
 
Rasmontrar 
På grund av pandemin under 2021 har inget deltagande varit möjligt. 
 
Aktiviteter 2021 
Ett mindre antal träffar och promenader har anordnats, där man följt 
Folkhälsomyndighetens restriktioner.  



Som alternativ höll vi digitala promenader varje månad med hjälp av evenemangsfunktionen 
i Facebook. Varje månad hade ett tema och en uppgift att utföra, vi lottade även ut priser 
bland deltagarna (som var medlemmar). Den 17 oktober hade vi gemensam fysisk 
promenad i de fyra aktiva aktivitetsområdena (södra, västra, östra och mellersta) då 
restriktionerna lättats. 
 
Utställningar 
Specialen 30/5 inställdes på grund av pandemin.  
                      
Hemsida och sociala medier 
Hemsidan sköts av Fredrik Rambris. 
Rasklubben har en egen Facebook sida, som sköts och uppdateras av Fredrik Rambris, 
Susanne Streltzer och Lotta Fogelström. 
Rasklubben har även ett eget Instagram konto. 
Uppskattad adventskalender på Instagram och Facebook, där 24 olika foxterrier visade 
filmade trick.  
 
Avelskommitténs verksamhetsberättelse 
Se separat bilaga. 
RAS kunde efter stort och långdraget arbete fastställas av SKK.  
 
Jaktkommitténs verksamhetsberättelse 
Vakant. 
Styrelsen har under året redovisat grytprovs- och jaktprovsresultat i Släthåret. 
28 augusti hade vi grytdag med träning i Almunge med hjälp av Taxklubben. 
Grytdag i Skåne ställdes in p gr a för få anmälda. 
Under året har styrelsen aktivt arbetat för att tillsätta en Jaktkommitté/kontaktperson. 
 
ÅRSBÄSTAVINNARE 2021 
Under 2021 beslutades att endast Årets Jaktfox och Årets Viltspårfox skulle utses, då den 
verksamheten inte påverkats nämnvärt av pandemin. 
Årets Jaktfox 2021 är Ghastly’s Breath of the Wild, uppf/ägare Lena Hansson. 
Årets Viltspårfox 2021 är SE VCH Ghastly’s Armata Strigoi, uppf Lena Hansson, ägare Lars Kylin. 
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