
Kortreferat för  SKBKs styrelsemöte  
tisdagen den 14 januari 2020  
 
Närvarande: Kristina Gellerstedt, ordförande 
  Gunilla Laudon Andersson, vice ordf. 
  Anneli Warg, kassör 

Catrin Eriksson, sekreterare 
Patricia Eriksson,ledamot 
Bengt Brotén, ledamot 
Lena Lidsell, tjänstgörande suppleant 
Elisabeth Hovberg , tjänstgörande suppleant 
Emma Meijer Bååth, ledamot närvarande från § 6. 

  Nina Engevi, sammankallande i valberedning 
 
Plats:  Telefonmöte 
 
Protokoll:  Nr 10 2019/2020 
 
 
 Kassören rapporterar 
   5:1 Kassarapport 

 2020-01-14     81 753:58 i kassan  

5:2 Medlemsrapport och nya medlem 
 115 medlemmar 

 Årsmöte   
         - Genomgång av handlingarna inför Årsmötet. 
         - Inga motioner har inkommit inför Årsmötet. 
  - Alla handlingar ska skickas till Lena Lidsell senast 16 januari. 
 
 
   Arbetsgrupper 

 Redaktionsrådet- Där ingår Emma Meijer Bååth, Patricia Eriksson och Nina 
Engevi sammankallande. De har till uppgift att jaga ihop material till tidningen 
Bedlingtonnytt. Frågan kom upp vad det innebär att vara redaktör för tidningen-  
då ska man hålla ihop texter och bilder bla. Lena Lidsell kollar med Ninna 
Odehag om hon hinner få klart tidningen för tryck i januari. 
 
 Arbetsgruppen för Rasspecialen- Patricia Eriksson får i uppdrag av styrelsen 
att till nästa styrelsemöte ha uppgifter på var och när kommande 3 års specialer 
kommer att hållas. 
 

   Tävlingskommittèn 
 - Årsrapporten för 2019 är klar inför årsmötet 
   Ann-Charlotte Öhlund har meddelat att hon gärna är med i Tävlingskommitten 
 
 
 
 



    Avelskommittén. 
  - Årssrapporten för 2019 är klar inför årsmötet. 
   - Anneli Warg vill kliva in i avelskommittén. 
    -Terrierklubben har godkänt RAS så den är nu skickad för granskning hos SKK 
 
   Hemsidan 
   - Styrelsen tycker att hemsidan bör ses över. Den är svår att använda.   
    Den nuvarande styrelsen ger den blivande styrelsen i uppdrag att se över 
    hemsidan.  

   Övriga frågor 
 - Priser till Bästa Allroundbedlington och Bästa Utställningsbedlington- - 
   Styrelsen beslutade att Patricia Eriksson köper in 2 glasstatyetter för en  
   summa på 219:- styck inkl frakt. 
  - Diplom- kommer att ges till de ekipage som blev bäst i respektive gren. 
     Grenarna är Nosework, Freestyle, Viltspår , Rallylydnad och Veteran. 

    Patricia Eriksson fixar diplom till dessa.   

  - Championatmedaljer- de skickas till de som ej är närvarande på årsmötet. 

    Nästa möte 

    - Ordförande kallar nya styrelsen efter årsmötet. Preliminärt 6 februari.  

  
    Mötet avslutas   
       
 - Ordförande tackade styrelsen för året som gått och förklarade mötet avslutat. 
  
 


