
Kortreferat för SKBKs styrelsemöte 24 september 2019 
 
 
Närvarande: Kristina Gellerstedt, ordförande 
   Annelie Warg, kassör      
   Catrin Eriksson, sekreterare 
   Bengt Brotén, ledamot 
   Gunilla Laudon Andersson, ledamot 
   Patricia Eriksson, ledamot 
   Elisabeth Hovberg,  tjänstgörande suppleant 
   Lena Lidsell,  tjänstgörande suppleant 
 
Ej närvarande:  
       Emma Meijer Bååth, ledamot 
 
Plats: Telefonmöte 
Protokoll nr 6 2019/2020 
 
 
 Kassörens rapport 
 5:1 Kassarapport- 20190924  79175 :- i kassan 
 5:2 Medlemsrapport- ca 150 medlemmar  
 
 Bordlagda punkter  
 -Diplom och priser till Årets utställningsbedlington och Årets allround .     
   Styrelsen utser Patricia E som ansvarig för priser till vinnarna. 
 - Lena Lidsell ser till att det ligger rätt bestämmelser ute ang Årets     
     Allroundbedlington och Årets Utställningsbedlington  på hemsidan  
 - Kommitteernas uppdrag- hänvisar vi till vår verksamhetsplan. 
 
 Aktivitetsskommitten 
 - 23 hundar anmälda till Åkersberga hundkapp 
  - Rasmontern Stora Stockholm- Patricia Eriksson blir ansvarig för montern 
    och anmäler till denna. Budget för detta beslutade till 5000:-. Där ingår      
    bla reseersättning och monteruppdatering.. 
   
 Tävlingsskommittén 
 -Rasspecialen 2019- Utställningen gick bra, både med det praktiska , trivsel 
   och ekonomi. Ekonomisk rapport kommer ett senare möte. 
 -Resultatlistan för Rasspecialen ligger ute på Facebooksidan nu. 
 - Bilderna från Rasspecialen – ta kontakt med fotografen Sandra om man    
    vill ha bilder från Rasspecialen. 
 
 Avelskommitten  
 - RAS- har legat på hemsidan sedan i juni. Styrelsen godkänner      
    rasrevideringen och skickar detta till SveTek för godkännande. 
 -Uppfödarmötet i september blev inställt! För få anmälda. 
 -Bildspel och domarkompendie klart . 



  
 Övriga frågor 
 - Rasklubbstorget i  My Dog Göteborg- styrelsen beslutar att inte deltaga   
 denna gång 
 - Medlemspåminnelser- skickas via brev om mailadress saknas- Lena   
   Lidsell meddelar Nina Engevi om detta 
 -Lena Lidsell och Anneli Warg tittar över medlemsinformationen  på  
   hemsidan 
 -Rutiner för Rasspecialen- Styrelsen utser en arbetsgrupp för att se över 
 rutinerna för Rasspecialen . Där ingår Lena Lidsell, sammankallande,  
 Kristina Gellerstedt, Anneli Warg , Elisabeth Hovberg och Patricia Eriksson 
  
 Nästa möte 
 -17 oktober 2019 
 
 Mötet avslutas 
 - Kristina Gellerstedt tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 
 
 
 
 
 
 


