Kortreferat av :
Protokoll fört vid SKBKs styrelsemöte
tisdagen den 12 december 2017, kl. 19.00
Närvarande:

Elisabet Hovberg, ordförande
Lena Lidsell, vice ordförande
Kerstin Dahlström, kassör
Kristina Gellerstedt, ledamot
Bengt Brotén, tjänstgörande suppleant
Gunilla Laudon Andersson, tjänstgörande suppleant

Kassören rapporterar
5:1 Kassarapport
I kassan finns 87 644 kronor. I dagsläget har klubben underskott på
24.562 kronor.
5:2 Medlemsrapport och nya medlemma
Klubben har i dagsläget 159 medlemmar

Årsmöte 2018
Lokal
Lokal är bokad i samband med SvTeks Årsmöteshelg den 17-18 februari
2018. Årsmötet hålls söndagen den 18 februari 2018, kl. 13.00 – ca 15.00.
Vi har bokat en liten lokal för cirka 15 personer samt kaffe och kaka.
Vi har även bokat en mötesordförande.
Ansvariga: Lena och Elisabet
Kallelse och motioner
Kallelse och information om motioner ska kungöras på hemsidan snarast
samt på Facebook och i Bedlington-Nytt nr 4. Motioner ska vara styrelsen
tillhanda senast den 31 januari 2018.
Ansvarig: Lena
Handlingar till Årsmötet 2017
Styrelsen beslutar att samtliga handlingar till Årsmötet ska vara klara till
styrelsemötet den 16 januari 2018 för att kungöras på hemsidan senast
måndagen den 5 februari 2018.

Medlemsavgift för 2019
Styrelsen beslutar föreslå Årsmöte oförändrade medlemsavgifter för 2019,
d v s 250 kronor för helbetalande medlem.
På Årsmötet 2017 beslutades om en höjning av Gåvomedlemskap för
2018 enligt följande:
För medlem boende i Sverige från 80 kronor till 100 kronor. För medlem
boende utomlands från 130 kronor till 150 kronor.
Motioner
Ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2018.
På Årsmötet måste vi svara på motion som lämnades in av Rut Jonsson,
Linköping:
Motion med styrelsens yttrande (Årsmötet 2017)
”Poängberäkning för Årets Bedlington och Allroundbedlington”.
Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till avslag av motionen med
kommentaren att en arbetsgrupp redan jobbar med frågan. Arbetsgruppen
ska dock beakta motionärens förslag och återkomma till Årsmötet med
svar.
Ansvariga: Arbetsgruppen med Catrin Eriksson, Nina Engevi och Sara
Stenudd.
Propositioner från styrelsen
Styrelsen har inga propositioner till Årsmötet.
Protokollförare vid Årsmötet
Styrelsen beslutar föreslå Lena Lidsell som sekreterare vid Årsmötet.
Eventuella uppdrag från föregående Årsmöte
Styrelsen noterar att inga uppdrag gavs från föregående Årsmöte till
styrelsen.

Diplom till Årets vinstrikaste bedlington
Styrelsen ger ordförande i uppdrag att höra med Patricia Eriksson om hon
kan ta fram diplom till Årets Bedlington, Årets Veteran och Årets Allround
som ska delas ut vid Årsmötet. Ersättning beviljas med 500 kronor exkl
materialkostnad.

Uppfödartävling för gåvomedlemskap
Styrelsen ger kassören i uppdrag att ordna pris till vinnande kennel som
samlat flest gåvomedlemskap under 2017.
Championmedaljer för 2017
Ansökan om championmedalj ska inlämnas till styrelsen före den 31
januari 2018. Notis i Bedlington-Nytt nr 4/2017, på Facebook samt på
hemsidan. Ansvarig: Lena
Aktiviteter
Styrelsen beviljar monteransvarig Ewa Pajunemi reseersättning med 1 646
kronor inkl parkering för klubbens arbete med monter på Stockholms
Hundmässa 2017.
Poängberäkning
Arbetsgruppen för ny poängberäkning av topplistor jobbar vidare.
Tävlingskommittèn
Kristina Gellerstedt rapporterar att Rasspecialen 2018 blir en inofficiell
utställning den 15 juli på Brukstorpet i Skellefteå. Domare blir Marie
Gadolin. Styrelsen informeras om att domaren kommer att döma
bedlington i Alfta helgen före rasspecialen.
Avelskommittén
Nya valphänvisningsregler
Några uppfödare har hört av sig om klubbens nya valphänvisningsregler
som trädde i kraft den 1 september. Med anledning av att AK inte
informerat i god tid, beslutar styrelsen att de nya valphänvisningsreglerna
får träda i kraft den 1 januari 2018. AK har svarat uppfödarna på skrivelsen
och informerat på klubbens hemsida, Facebook samt i Bedlington-Nytt
nr 4.
Hälsoenkät
Avelskommittén är i slutskedet med hälsoenkäten och planerar att
publicera den på SKBKs hemsida den 1 januari 2018.
Facebook
Styrelsen söker ny administratör för klubbens Facebooksida. Om ingen ny
administratör hittas, beslutar styrelsen att lägga ner Facebooksidan.
Bedlington Nytt och Terrierposten
Bedlington-Nytt nr 4 kommer ut i slutet på året eller i början på 2018. I
numret kommer ett reportage från Stockholms Hundmässa och klubbens
julbord. Även kallelse till Årsmötet ska finnas med i tidningen.

Övriga frågor
Rutiner för kommande rasspecialer skjuts upp för diskussion med nya
Tävlingskommittén efter Årsmötet.
Nästa möte
Blir den 16 januari 2018.

