Kortreferat av
Protokoll fört vid SKBKs styrelsemöte
torsdagen den 12 september 2017,
Närvarande:
Elisabet Hovberg, ordförande
Lena Lidsell , vice ordförande
Kerstin Dahlström, kassör
Catrin Eriksson , sekreterare
Kristina Gellerstedt, ledamot
Bengt Brotén, tjänstgörande suppleant
Gunilla Laudon Andersson suppleant

Kassören rapporterar
5:1 Kassarapport
170912 finns 123 692:21 i kassan
Rasspecialen just nu 18544:- i överskott men bla middagen är obetald
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
164 medlemmar varav 46 förstagångsmedlemmar

Aktiviteter 2017
Rasklubbstorget 2017
- Ewa Pajuniemi och Patricia Eriksson var tillfrågade och ställer upp . Även
Bengt Brotèn och Margareta Bremer ställer upp. Ewa P har anmält att SKBK
villl ha en rasmonter.
- Lena Lidsell ser till att det kommer ut info på hemsidans anslagstavla ang
julbord bla .
Viltspårs-SM i Surahammar
Elisabeth Hovberg rapporterade från tävlingen. Monica Högström och
Elisabeth Hovberg deltog. Elisabeth med Ella knep en 4:de plats och Monica
med Rejs en 6:e plats av 27 startande. . Monica skriver ihop ngt till
Bedlingtonnytt om detta.

Tävlingskommittén
Rapport från SKBKs officiella rasspecial
- Trevligt och lyckat.

Ekonomisk redovisning rasspecialen
- se under § 5
Rutiner för kommande års rasspecialer
- Styrelsen remitterar denna fråga till ordförande och ordförande att till
nästa möte komma med ett förslag på rutiner vid officiella rasspecialer

Facebook
Josefine O har skicka ett brev till styrelsen ang administrationen av
facebooksidan
-1:a hand Ewa P och Josefine O huvudredaktörer.
- Styrelsen beslutade att även ordförande och v ordförande ska ha rätt
att publicera .
- Ewa och Josefine uppdras att göra upp riktlinjer om hur det ska rapporteras
från utställningar och andra aktiviteter. - Elisabeth H tar kontakt med Ewa och
Josefine om detta.
Bedlington Nytt och Terrierposten
kommer ev ut i början på oktober
Hemsidan
Årets bedlington och årets veteran bör uppdateras.
Allroundbedlingtonlistan uppdaterad

Nästa möte
Tisdag 24 oktober Kl 19:00

