Kortreferat från SKBKs styrelsemöte
måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.00

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
I dagsläget finns 36 007:84 kronor i kassan.
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Klubben har i dagsläget 139 betalande medlemmar, varav två är nya.
Aktiviteter 2015
Rapport från aktivitetshelgen i Örsundsbro
Pingsthelgens aktivitetshelg blev lyckad. 18 medlemmar med sina
bedlingtons mötte upp för att träna viltspår och rallylydnad. Klubben bjöd
på fika och grillad korv. Dagen avslutades med bedlingtonrace. Flera
medlemmar ser gärna en repris till hösten. Bildreportage kommer i
Bedlington-Nytt nr 2.
SM i Viltspår
SvTek bjuder in till SM i viltspår den 5 september och som annonseras
på SKBKs hemsida, Facebook och i Bedlington-Nytt nr 2. Anmälan ska
ske till klubben senast den 30 juni. Godkänt prov i anlagsklass är kravet.
SKBK sponsrar en deltagare med 1 000 kronor för anmälningsavgift och
hjälp med resa och boende. Ordförande Elisabet Hovberg anmäler sitt
intresse. Styrelsen beslutar att Agneta Odehag och Elisabet Hovberg
utser representant för SKBK om fler anmälningar inkommer.
Tävlingskommittén
Ninna Odehag har meddelat att allt är klart inför rasspecialen i Köping
den 18 juli. Ett fåtal anmälningar har inkommit. Annons finns med i
Bedlington-Nytt nr 2 och även på hemsidan samt på Facebook. Anmälan
utgår den 29 juni. Ninna Odehag återkommer om fler behöver engageras
att hjälpa till. Agneta Odehag rapporterar att hon hämtar domaren på
Arlanda.
Avelskommittén
Lena Lidsell rapporterar att DNA-listan är uppdaterad och ska kungöras
på hemsidan.
Bedlington Nytt
Bedlington-Nytt nr 2
Lena Lidsell och Mimmi Naartijärvi kommer att producera BedlingtonNytt nr 2 som blir en pdf-tidning och tidningen beräknas utkomma i vecka
25 eller i början av vecka 26.

Bedlington-Nytt nr 3
Lena Lidsell rapporterar att en del reportage är förberedda, bland annat
från rasspecialen. Manusstopp är den 1 augusti med utgivning i vecka
38. Alla medlemmar uppmanas att skicka in ”vardagsbilder” på sina
bedlington.
Offert på Bedlington-Nytt
Lena Lidsell rapporterar att LH-tryck i Ulricehamn har inkommit med
offert på tryckt tidning. Styrelsen uppdrar till Lena Lidsell att ta in
ytterligare en offert.
Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 12 augusti 2015, kl. 19.00.

