Kortreferat från SKBKs styrelsemöte
onsdagen den 12 augusti 2015, kl. 19.00

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
I dagsläget finns 33 790:90 kronor i kassan.
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Klubben har i dagsläget 142 betalande medlemmar, varav åtta är nya.
Aktiviteter 2015
SM i Viltspår
Ordförande rapporterar att det inte inkommit någon intresseanmälan från
medlem att delta på SM i Viltspår som arrangeras av Svenska
Terrierklubben i september.
BPH-test
Sekreteraren rapporterar att två medlemmar anmält intresse av att delta i
en BPH-test som arrangeras gemensamt för bedlington. Styrelsen ger
Kristina Gellerstedt i uppdrag att boka datum för ett par BPH-tester till
våren, en i norra Sverige och en i Mellansverige.
Tävlingskommittén
Årets rasspecial genomfördes den 18 juli i samband med Wästmanlands
Kennelklubbs Internationella utställning. Domare var Laetitia Villot,
Frankrike, uppfödare av bedlingtonterrier med kennelprefixet Almasy´s.
Det var 28 hundar anmälda och BIS blev Notice Mumbo Jumbo,
uppfödare Ninna och Agneta Odehag, Surahammar och ägd av Görel
Söderberg, Västerås. Bästa tik och BIM blev Ch Toolbox Brainteaser,
uppfödd och ägd av Eva Byberg, Österbybruk.
Kassören lämnar ett preliminärt ekonomiskt utfall från rasspecialen som
gick med en förlust på cirka 3 333 kronor. Domaren tog inte ut något
arvode, men kostnader för resor och hotell blir högre när vi arrangerar
rasspecialister från utlandet. Kassören påminner om att en budget bör
lämnas nästa år av Tävlingskommittén innan genomförandet.
I Bedlington-Nytt nr 3 kommer ett reportage från rasspecialen. Styrelsen
framför ett stort tack till Tävlingskommittén för en trevlig och väl
genomförd rasspecial.
Bedlington Nytt
Bedlington-Nytt nr 3
Sekreteraren rapporterar att arbetet påbörjats med Bedlington-Nytt nr 3
som beräknas utkomma som tryckt tidning i vecka 38.

Offert på Bedlington-Nytt
Sekreteraren rapporterar att ytterligare en offert har inkommit. Styrelsen
uppdrar till sekreteraren och kassören att utvärdera offerterna och
besluta om tryckeri för Bedlington-Nytt.
Övriga frågor
Krans och gåva vid Malin Erikssons begravning
Under sommaren avled hedersmedlemmen Malin Eriksson. SKBK deltog
med krans och en gåva till Cancerfonden vid begravningen. Kostnaden
uppgick till 2 000 kronor. Beslut om detta togs av styrelsen via
mailkontakt under semesterledigheten. Flera styrelseledamöter,
medlemmar och uppfödare närvarade vid begravningen.
Stockholms Hundmässa 2015
Ewa Pajuniemi har anmält intresse av att vara rasmonteransvarig vid
Stockholms Hundmässa i december, och får styrelsens uppdrag. Sara
Stenudd anmäler intresse av att vara behjälplig.
Årsmöte 2016
Inför styrelsens möte i september bör tid och plats vara klart inför
Årsmötet 2016. Styrelsen uppdrar till ordförande att kontakta
Valberedningens sammankallande Ninna Odehag. Sekreteraren hör med
Svenska Terrierklubben om medlemmar kan vara med per telefon utan
rösträtt, om de samlas på ett ställe. Förslagsvis kan klubbens
konferensnummer användas.
Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 23 september 2015, kl. 19.00. Eventuella
återbud anmäls till ordförande i god tid före mötet.

