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Protokoll fört vid Skandinaviska Bedlingtonklubbens
styrelsemöte den 26 mars 2009.
Närvarande:

Ulrika Granberg Norling, ordförande
Lena Lidsell, v ordförande
Emma Bååth, sekreterare
Malin Eriksson, kassör
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 Christina
Bodén.

§3

Kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.

§4

Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll från den 10 februari 2009 godkändes och
lades till handlingarna.

§5.1

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 23 269,52 kr
Plusgiro
13 424,93 kr
Handkassa 14,00 kr

§5.2

Nya medlemmar
Totalt antal medlemmar 114 st enligt följande:
Helbetalande 84 st
Familjemedlem 19 st
Juniormedlem 1 st
Valpmedlem 3 st
Hedersmedlem 6 st
Utbyte med Finska Bedlingtonklubben 1 st

§6.1

Inkommande skrivelser lades till handlingarna; Dnr
10) SKK ang Questionnaire for foreign judges
11) Kallelse till Terrierfullmäktige
12) SvTek protokoll nr 12/090203
13) SvTek protokoll nr 13/090214
14) Lena Westholm ang deltagande på Västra Kennelklubbens Rasklubbsträff
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15) SvTek protokoll nr 14/090301
16) SvTek ang Raspresentationer i Terrierposten; nr 4/09 blir det Bedlington terrier
17) SvTek/SKK ang remiss om harmonisering av utställningsregler inom Nordiska
Kennel Unionen
18) SvTek/SBK ang blankett för ansökan om lydnadsprov 2010

§6.2

Utgående skrivelser som lades till handlingarna; Dnr
2) Diverse redovisningar till SvTek och SKK
3) Oakhill Bedlington, USA om Norska Topplistan 2008
4) Finska Bedlingtonklubben om utbyte av medlemskap
5) Lena Lidsell är anmäld till SvTeks ordförandekonferens och Terrierfullmäktige

§7

Uppfödare som ej betalat in medlemsavgiften
Kassören Malin Eriksson uppdrags att påminna klubbens uppfödare om
att betala in medlemsavgiften via mail eller brev samt även föra in
påminnelsen på hemsidan. Uppfödare som inte betalar in
medlemsavgiften senast den 1 april tas bort från hemsidan tills de har
betalat.

§8

Utbyte av medlemskap med Finska Bedlingtonklubben
På förra mötet utsågs Malin Eriksson, klubbens redaktör, till
utbytesmedlem. Riita-Maja Liikanen har tillfrågats om att bli
utbytesmedlem för Finska Bedlingtonklubben och hon tyckte det var en
bra ide.

§9

Tidningsprogram och pdf-program till Bedlington-Nytts redaktör
Malin Eriksson förklarade att hon ännu inte fått tag på några program
men att det var på gång.

§10

Arbetsgruppen för SKBKs Officiella Rasspecial 2009
Lena Lidsell rapporterade att tävlingskommitten har haft två möten.
Datumet för den officiella rasspecialen ligger fast enligt vår ansökan hos
SvTek, den 30 maj 2009, men Östergötlands Kennelklubb har tvingats
flytta på sin utställning, då SKK genomför Kennelfullmäktige den helgen,
och inga länsklubbar får arrangera utställningar då.
Ny plats har hittats i Norrköping och utställningen arrangeras istället på
Sörsjöns camping och stugor har preliminärt bokats för SKBKs
medlemmar. Domaren Stuart Yealey hade möjlighet att ändra datum.
Inbjudan till Rasspecialen har kungjorts i Bedlington-Nytt nr 1/09 samt på
hemsidan. Anmälan utgår den 27 april.
Malin Eriksson uppdrogs att kontakta uppfödare och medlemmar med
uppmaning att skänka hederspriser och bidra till rosetter.

§11

Anmälningsavgifter till SKBKs Inofficiella Rasspecial 2009
Styrelsen beslutade att anmälningsavgifterna till den inofficiella
Rasspecialen ska vara:
Valpklass 4-6 mån - 100 kr
Valpklass 6-9 mån - 100 kr
Juniorklass 9-15 mån - 150 kr
Unghundsklass 15-24 mån - 150 kr
Öppenklass 15 mån - 150 kr
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Championklass från 2 år - 150 kr
Veteranklass från 8 år - 100 kr
Kom-Som-Du-Är - 100 kr
§12

Inköp av priser till BIS/BIM till SKBKs Rasspecialer 2009
Malin Eriksson rapporterade att hon på uppdrag av styrelsen inköpt
BIS/BIM-priser i USA till både den officiella som inofficiella
Rasspecialerna 2009. Styrelsen godkände inköpen.

§ 13

Arbetsgruppen för Avelsfrågor
Lena Lidsell rapporterade att arbetsgruppen haft ett möte den 5 mars
och framlagt en del förslag enligt Rapport nr 4 (bilaga). Styrelsen
beslutade enligt arbetsgruppens förslag:
-

Förtydligande av valphänvisningsreglerna
Valphänvisningen medges i fortsättningen till dess att valparna är
sålda eller i tolv veckor från det att kullen är född. I övrigt gäller
samma regler som tidigare. Lena Lidsell uppdaterar hemsidan.

-

Tillägg till valphänvisningsreglerna
Styrelsen beslutade att rekommendera uppfödare som planerar
andra avelskombinationer än de uppräknade på SKBKs hemsida att
först ta kontakt med SKBKs avelskommitté för genomgång och
kodning av hundarna, om uppfödaren önskar valphänvisning. Lena
Lidsell uppdaterar hemsidan.

§14

SKBKs nya stadga
Ordförande Ulrika G Norling gör de justeringar i stadgan som Årsmötet
beslutade om och skickar därefter in stadgan till SvTek för godkännande.
Lena Lidsell uppdaterar stadgan på hemsidan.

§15

Deltagande på SvTeks Ordförandekonferens och Terrierfullmäktige
Styrelsen skickar Lena Lidsell som SKBKs representant och står för
kostnaderna; ca 1 500 kr för lunch, middag och hotell.

§15

Övriga frågor:
-

Raskrönika i Terrierposten nr 4/09; tillsättande av redaktion
Redaktionskommité: Christina Bodén
Sammankallande
Malin Eriksson
Ulrika Granberg Norling
Emma Bååth
Lena Lidsell

-

Remiss ang harmonisering av utställningsregler inom NKU
Remiss har inkommit från SvTek/SKK ang en harmonisering av
utställningsregler inom Nordiska Kennel Unionen. Ärendet tas upp på
Tävlingskommitténs nästa möte. Remissen ska vara SvTek tillhanda
senast den 15 maj. Rapportering sker till nästa styrelsemöte.
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-

Fråga från Nina Engevi om KM i lydnad 2009
Att anordna inofficiellt Lydnad/Agility-KM till Rasspecialen 2009
ansågs bli för svårt. Styrelsen gav Nina Engevi i uppdrag att
undersöka möjligheterna av att arrangera ett KM i lydnad/agility under
2010, men ej samma dag som Rasspecialen och ej heller dag som
kolliderar med näraliggande utställning.

-

Uppdatering av utställnings information
Malin Eriksson rapporterar att Agnierska Andersson jobbar för fullt
med att sammanställa utställningsinformationen för 2009 på
hemsidan.

-

Nytt utseende på SKBKs hemsida
Ninna Odehag jobbar på en del justeringar på hemsidan. Arbetet
utförs ideellt.

§13

Nästa möte
Styrelsens beslutade att nästa möte blir ett telefonmöte tisdagen den 28
april 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
Ordförande

Christina Bodén
Justerare

