Protokoll fört vid Skandinaviska Bedlingtonklubbens
Styrelsemöte den 28 april 2009.
Närvarande:

Lena Lidsell v ordförande
Emma Bååth, sekreterare
Malin Eriksson, kassör
Nina Engevi

§1

Mötets öppnande
V ordförande Lena Lidsell tjänstgör som ordförande, hälsade välkommen
och förklarade mötet öppnat.

§2

Justerare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Malin Eriksson.

§3

Kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.

§4

Föregående protokoll
Valphänvisningsreglerna på hemsidan har nu uppdaterats. Även stadgan
är uppdaterad och inskickad.
Föregående styrelseprotokoll från den 26 mars 2009 godkändes och
lades till handlingarna.

§ 5.1

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 23 329,52
Plusgiro
13 424,93

§ 5.2

Nya medlemmar
Totalt antal medlemmar 128 st enligt följande:
Helbetalande 96 st
Familjemedlem 19 st
Juniormedlem 1 st
Valpmedlem 6 st
Hedersmedlem 6 st
Utbyte med Finska Bedlingtonklubben 1 st

§ 6.1

Inkommande skrivelser; Dnr
19/09
20/09
21/09
22/09
23/09
24/09
25/09
26/09
27/09
28/09

§ 6.2

Utgående skrivelser; Dnr
6/09
7/09

§7

Handlingar från SvTek till Terrierfullmäktige
SKK ang Valpinstruktörskurser
SvTek ang remiss från SKK om kommande valphänvisning. Remissen
går till Arbetsgruppen för Avelsfrågor. Svar senast den 16 juni 2009.
SHU ang tävlingsledarutbildning i Freestyle
SvTek protokoll nr 15
SvTek protokoll nr 16
SvTek protokoll nr 17
SKK ang inbjudan till kurs för avelsråd
SKK ang anmälan om avliden domare (Anja Puumala, Finland)
SvTek ang konstituerande protokoll 2009-04-19

Lena Lidsell ang återbud till ordförandekonferens och Terrierfullmäktige
Lena Lidsell ang återbud till SvTeks Avelskonferens i samband med
Terrierfullmäktige

Rapporter
- Arbetsgruppen för SKBKs Officiella Rasspecial 2009
Det har inkommit 42 anmälningar, varav 3 valpar, till den officiella
rasspecialen den 30 maj 2009. Domaren har fått flygbiljett tur och
retur till Skavsta flygplats. Ringsekreterare har ordnats och Lena
Lidsell håller på att ordna med luncher på campingen. En gemensam
middag kan ev. även ordnas, detta får diskuteras mer vid ett senare
tillfälle. Utställningsgruppen jobbar vidare med rosetter, PM och
katalog. De som vill skänka hederspris får kontakta Ulrika Granberg
Norling.
- SKBKs nya stadga inskickad till SvTek för godkännande
SKBKs nya stadga är uppdaterad och inskickad till SvTek för
godkännande.
- Redaktionen för Raskrönika i Terrierposten nr 4/09
Christina Bodén har fått svar från Lena Granberg angående sidor till
förfogande, raskrönikan kan bli mellan 4-6 sidor lång.
- Svar på remiss ang harmoniering av utställningsregler inom
NKU
Ulrika Granberg Norling tar på sig ansvaret och samlar
utställningskommitten för granskning och bearbetning.
- Övriga rapporter
SvTeks nya styrelse är nu redo att styra upp arbetet och gå vidare.
Malin Eriksson rapporterade att Tävlingskommittén jobbar med en
inofficiell Rasspecial 2010, som planeras att hållas i samband med 3dagars utställningen i Jönköping, fredagen en 18 juni.

§8

Övriga frågor
Agnierszka Andersson jobbar vidare med uppdateringar av hemsidan.
Styrelsen är tacksam för allt arbete hon lägger ner.
Utställningsgruppen för Rasspecialen sammanträder den 5 maj kl. 18.30.

§9

Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte blir ett telefonmöte måndagen den 8
juni kl. 18.30.
Eventuella förhinder till styrelsens möten anmäls alltid till sekreteraren
Emma Bååth.

§10

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl.
19.05
Vid protokollet

Emma Bååth
Sekreterare

Lena Lidsell
Ordförande

Malin Eriksson
Justerare

