Kortreferat av:
Protokoll fört vid SKBKs styrelsemöte
torsdagen den 18 maj 2017, kl. 19.00
Närvarande:
Lena Lidsell , vice ordförande
Kerstin Dahlström, kassör
Catrin eriksson , sekreterare
Sara Stenudd, ledamot
Kristina Gellerstedt, ledamot
Emma Meijer Bååth, ledamot
Bengt Brotén, tjänstgörande suppleant

Ej närvarande:

Gunilla Laudon Andersson suppleant
Elisabet Hovberg, ordförande

Plats:

Telefonmöte

Protokoll:

Nr 3-2017-2018

Kassören rapporterar
5:1 Kassarapport
20170518 finns det 106 608:- i kassan (minus 698 dollar för pinsen)
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
148 medlemmar varav 34 förstagångsmedlemmar.

Aktiviteter 2017
- Viltspår-SM kostnader – Styrelsen beslutar att sponsra 2 ekipage med
anmälningsavgiften och middag. Först till kvarn. En intressent har
anmält intresse.
- Medlemsaktivitet under jubileumsåret - Kerstin Dahlström och Elisabet
Hovberg får i uppdrag att jobba vidare på detta.
- Jubileum 40 år- pris för pinsen- 80:- st. Vi har beställt 100 stycken.
Middagen- info om denna ska ut snart ut på bland annat hemsidan.

Avelskommittén
AK har möte den 31 maj och ska då bland annat ta upp
valphänvisningsreglerna och ett frågebatteri för en kommande
hälsoenkät.

Bedlington Nytt och Terrierposten
- Nr 2 av Bedlingtonnytt är ett jubileumsnummer som kommer att
distribueras före midsommar.
- Tp nr 2 hade manusstop 5 maj. Skbk kommer inte att ha ngt i detta
nummer.
- Tp nr 3 manusstop 1 augusti- Lena Lidsell är tillfrågad om att skriva en
raspresentation för bedlingtonterrier till detta nummer.
Hemsidan
- inloggning till medlemssidan fungerar inte. Lena Lidsell har informerat
Ninna Odehag om detta som får kolla vad som felar.
- uppdaterad 14 maj

Övriga frågor
- Arkiv- Lena Lidsell fortsätter att undersöka var SKBKs handlingar finns
för att samla ihop dem till ett arkiv.
- Sara Stenudd rapporterar att arbetsgruppen för ”en ny
poängberäkning” inte lyckats stråla samman ännu.

Nästa möte
- Onsdag 21 juni kl 19:00

Mötets avslutande
- Lena Lidsell vice ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

