Kortreferat från:
Protokoll fört vid SKBK:s styrelsemöte
onsdagen den 19 april 2017 , kl. 19.00
Närvarande:

Elisabet Hovberg, ordförande,
Lena Lidsell, vice ordförande
Catrin Eriksson, sekreterare
Sara Stenudd, ledamot
Kerstin Dahlström, kassör
Bengt Brotén, tjänstgörande suppleant
Gunilla Laudon Andersson, tjänstgörande suppleant

Ej närvarande:
Kristina Gellerstedt, ledamot
Emma Meijer Bååth ledamot
Plats:

Telefonmöte

Protokoll:

Nr 2-2017/2018

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
Kassören redovisar kassa
20170418 så finns 107016 :- i kassan
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
- 147 medlemmar
Bordlagd fråga
Poängberäkning för klubbens topplistor samt skrivelse till Sara Stenudd
från Nina Engevi.
Sara Stenudd har kontaktat Ninna och de ska boka möte via telefon .

Aktiviteter 2017
Jubileumskommittén SKBK 40 år
-alla får gärna ragga sponsorer till ex lotteri
Medlemsaktivitet i höst
Elisabeth Hovberg och Kerstin Dahlström kollar på respektive håll om ev
instruktör för att hålla i viltspår någon helg i höst.

Avelskommitten
- Hanhundslista har lagts ut på hemsidan under Hälsa och Sundhet.
- uppdaterad lista för DNA-testade hundar ligger utlagd på hemsidan
- ny lista med ögonlysta hundar utlagd på hemsidan
- lista på rekommendationer vid olika ögondiagnoser utlagd på hemsidan
Facebook
-Josefine Olsson och Ewa Pajuniemi har tillfrågats och tackat ja till att
fortfarande vara administratörer för facebooksidan.
Bedlington Nytt och Terrierposten
Bedlington-Nytt
nr 2 har manusstopp 1/5 . Detta kommer att vara ett Jubileumsnummer.
Terrierposten
-Manusstopp 1/5

Övriga frågor
-Inköp av pins- en fråga från Linda Freeman om klubben vill köpa in
jubileumspins 100 st för 3000 kronor- styrelsen bifaller
-SM i viltspår- Lena Lidsell ordnar med en annons om detta i nästa
Bedlingtonnytt
-Arkiv- Christina Bodén har en stor mängd SKBK.handlingar hemma från
hennes styrelsetid. Lena Lidsell kontaktar SVETEK och undrar om de
har någon bra lösning för arkivering av styrelsens handlingar.
- Elisabet Hovberg och Lena Lidsell rapporterade från TF-helgen
Nästa möte
Torsdag 18 maj kl 19:00.

