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Protokoll fört vid Skandinaviska Bedlingtonklubbens 
styrelsemöte den 10 februari 2009. 
 
Närvarande: Ulrika Granberg Norling, ordförande 
  Lena Lidsell, v ordförande 
  Emma Bååth, sekreterare 
  Malin Eriksson, kassör 
  Nina Engevi 
  Gro Östmoe Granholt 
  Christina Bodén 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Nina Engevi. 
 
§3 Kallelse och dagordning 

Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
§4 Föregående protokoll 

Föregående styrelseprotokoll från den 31 januari 2009 godkändes och 
lades till handlingarna. 

 
§5.1 Kassarapport 

Kassören rapporterade följande saldon: 
Bankgiro  29 793,52 kr 
Plusgiro   10 624,93 kr 

 
§5.2 Nya medlemmar 
 Totalt antal medlemmar 73 st varav 5 st helt nya  

Helbetalande medlem 50 st 
Familjemedlem 15 st 
Valpmedlem 3 st 
Hedersmedlemmar 5 st 

 
§6.1 Inkommande skrivelser lades till handlingarna; Dnr 
 

1/09 SvTek ang kallelse till Terrierfullmäktige i april 
2/09 SvTeks protokoll 2009-01-08 
3/09 SvTek ang uppfödare med nekad hänvisning samt ”åter hänvisning” 
4/09 SvTek ang avliden hedersordförande i SKK; KG Fredricson 
5/09 SKKs Avelskommitté ang ogiltiga intyg för registrering av patella 
6/09 SvTek Avelskommitté ang utvärdering av RAS-dokumentet 
7/09 SvTek/SKK ang rasspecifika domaranvisningar 
8/09 SvTek protokoll nr 9/2008 
9/09 SvTek protokoll nr 11/2008 
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§6.2 Utgående skrivelser som lades till handlingarna; Dnr 

1/09 Till SvTek- Utvärdering av RAS-dokumentet 2008 
 

§7 Rapporter 
Styrelsen fick på Årsmötet i uppdrag att validera DNA-test hos SLU. 
SKBK står för kostnaderna. Avelskommittén får undersöka vidare och 
sedan uppdatera styrelsen. 

 Inga övriga rapporter. 
  
§8 Veterantopplista för Norge 2008 

Ärende från Gro 
Norsk veterantopplista ska upprättas för 2009. Det krävs ck för att BIR-
veteran- premiering skall räknas. 

 
§9 SKBKs nya stadga 

Stadgan ska skickas in till SvTek för godkännande. Specialklubb ändras 
till SvTek, årsmöte ska hållas senast 15 februari varje år dessutom 
ändras ordet ”årsmöten” till ”klubbmöten” i övriga fall av sammankallande 
för medlemmar.  
 

§10 Utbyte av medlemskap med den Finska Bedlingtonklubben  
I framtiden skickas Finska Bedlingtonklubbens tidning till Malin Eriksson 
och vår Bedlington Nytt till . Utbyte av medlemskap ska ses som utbyte 
av tidningar och styrelsen ansåg det tillräckligt med ett utbyte. 

  
§11 Tillsättande av arbetsgrupper;  

Tävlingskommitté:  Malin Eriksson  sammankallande 
Ulrika Granberg Norling  
Christina Bodén 
Emma Bååth 

  
Avelskommitté: Lena Lidsell  sammankallande 
  Nina Engevi 
  Gro Östmoe Granholt 

 
§12 Tillsättande av arbetsgrupp för officiell Rasspecial 2009 

Officiella Rasspecialen hålls den 7 juni i Nyköping. Arbetsgruppen består 
av: Kommissarie Lena Lidsell, Malin Eriksson, Ulrika Granberg Norling 
samt Emma Bååth 
 

§ 13 Ansvariga för vyer på klubbens hemsida 
 Svenska topplistan samt veteranlistan uppdateras av Malin Eriksson. 
 Allroundlistan uppdateras av Nina Engevi. 
 BIR och BIM sidan uppdateras av Malin Eriksson och Lena Lidsell. 

Utställningsinfo ska uppdateras av Agnierska Andersson efter inskolning 
hos Malin Eriksson. 
Övriga sidor uppdateras av Malin Eriksson och Lena Lidsell. 
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§14 Protokollens utförande 
Protokollen ska redovisas som beslutsprotokoll och dessa ska läggas ut 
på hemsidan i pdf-format. 
 

§15 Övriga frågor: 
- Anmälningsavgift till officiell rasspecial 

Styrelsen beslutade att anmälningsavgifterna till den officiella 
rasspecialen ska vara: 
Valp från 4-6 månader/veteran: 150kr 
Övriga klasser: 200kr 
Kom som du är: 100kr 
Sista anmälningsdag beslutades till den 12 maj 2009 
Rasspecialen annonseras i Bedlington-Nytt nr 1 samt på klubbens 
hemsida. 
Ulrika G Norling tar hand om hederspriser. 
Resultatet från officiella rasspecialen ska redovisas till SvTek av 
Malin Eriksson. 

 
- Utställningskataloger 

Vid officiella utställningar ska alltid resultat inrapporteras av 
närvarande styrelseledamot, som får ersättning för inköp av katalog 
vid fler än 10 anmälda hundar. Kvitto redovisas till kassören. 

 
- Tidningsprogram till Bedlington Nytt 

Redaktör Malin Eriksson gav en förfrågan om något sorts 
tidningsprogram för att underlätta textbearbetning och layout. Beslut 
om eventuellt program inköp tas vid nästa styrelsemöte. Det gäller 
även ett program för att göra pdf:er i. 

 
§13 Nästa möte 

Styrelsens beslutade att nästa möte blir ett telefonmöte torsdagen den 
19 mars kl.18.30. 
Eventuella förhinder till styrelsens möten anmäls alltid till sekreteraren 
Emma Bååth. 

  
§14 Mötets avslutade 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 
19.35.  

 
Vid protokollet  

  
 
 

Emma Bååth 
Sekreterare 

 
 
 
Ulrika G Norling   Nina Engevi 
Ordförande    Justerare 


