
Kortref  för SKBKs styrelsemöte 17 oktober 2019 
 
 
Närvarande: Kristina Gellerstedt, ordförande 
   Annelie Warg, kassör      
   Catrin Eriksson, sekreterare 
   Bengt Brotén, ledamot 
   Gunilla Laudon Andersson, ledamot 
   Lena Lidsell, tjänstgörande suppleant 
   Elisabeth Hovberg,  tjänstgörande suppleant 
   Patricia Eriksson, ledamot 
Ej närvarande:  
     Emma Meijer Bååth, ledamot       
 
Protokoll nr 7 2019/2020 
 
 
 Kassörens rapport 
 5:1 Kassarapport- 20191007  79025:-  i kassan 
       Rasspecialen gick ca 1700 :- plus. 
 5:2 Medlemsrapport- ingen ny uppdatering från medlemsansvarig   
 
 
 Årsmöte 
           - Styrelsen godkände att årsmötets läggs i norrland före 15 februari 2020. 
           - Catrin Eriksson tar fram en lista på uppdrag till Årsmötet till nästa möte.  
  - till nästa möte ska styrelsen funderat på vad för pris som klubben ger till 
    Bästa Allroundbedlington och Bästa Utställningsbedlington 
 
 Aktivitetskommitten 
  - Hundkapp-aktiviteten på Greyhund Park gick jättebra. 400- plus gick   
    dagen varav funktionärerna denna dag får var sin gåva för sammanlagda 
     priset till 375:- ( Det blev då 25 kr till klubben kvar) 
          - Patricia Eriksson har anmält SKBK till Stora Stockholms Rasmonter och  
    det behövs fler mattor som hon beställer. 
 
 Tävlingskommittén 
 - inför nästa år så kommer flera i kommitten att avgå så klubben behöver fler 
  intresserade. Lena Lidsell lägger upp en intresseförfrågan om att vara med i  
          tävlingskommitten på Hemsidan och Bedlingtonnytt. 
     - Arbetsgruppen för rasspecial- har börjat jobba lite. Ska samla ihop    
   information från den nuvarande tävlingskommitten  
  
 Avelskommittén 
 - Årsrapporten ska göras inför årsmötet. 
 
 
 Bedlingtonnytt och Terrierposten 



 - inför nästa år - Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som består av Kristina    
   Gellerstedt ,sammankallande , Lena Lidsell och Patricia Eriksson.    
   Nina Engevi ska tillfrågas om hon vill vara med. Arbetsgruppen         
   återkopplar till styrelsen med förslag om hur det kan se ut nästa år.     
 
 Hemsidan 
  - Informationen Betala medlemsskap uppdaterad, 
 - Det rätta dokumentet för  Poängberäkningen ligger nu på rätt ställen 
 - Information om GDPR ligger ute under Betala medlemsskap 
 
 Övriga frågor 
 - Örjan Boman – Lena Lidsell tillfrågar honom om han  vill vara      
    webmaster för  hemsidan 
          - Lena Lidsell lägger upp en fråga på Hemsidan och i Bedlingtonnytt till   
    medlemmarna för ytterligare förstärkning till Facebooksidan,hemsidan ,  
    styrelsearbete och  till kommitteerna  
 
 Nästa möte  
 -onsdag 20 november 
  
 Mötets avslutande 
 - Kristina Gellerstedt tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
 
 


