Kortreferat fört vid SKBKs styrelsemöte
tisdagen den 14 april 2020
Närvarande:

Kristina Gellerstedt, ordförande
Lena Lidsell,, vice ordf.
Karolina Lidsell kassör
Anneli Warg, ledamot
Catrin Eriksson, sekreterare
Bengt Brotén, ledamot
Gunilla Laudon Andersson tjänstgörande suppleant
Lena Jansson suppleant
övriga närvarande Örjan Boman
Ej närvarade:

Patricia Eriksson,ledamot

Plats:

Telefonmöte

Protokoll:

Nr 3 2020/2021

Mötets öppnande och godkännande av kallelse
- Ordförande Kristina Gellerstedt öppnar mötet.
Kassören rapporterar
5:1 Kassarapport
Vår nya kassör har ej fått tillgång till kontot ännu pga olika rutiner för bankerna så
idag ingen ekonomirapport.
5:2 Medlemsrapport och nya medlem
116 medlemmar varav 76 fullbetalande, 17 familj, 1 junior och 4 hedersmedlemmar
Arbetsgrupper
Redaktionsrådet – Lena Lidsell haft möte med redaktör Nina Engevi. Manusstopp
för nästa nummer 1 juni.
Offerter för tryck av tidning är intagna och styrelsen beslöt att ta Graf och Bild i
Västerås . 3700:- för 170 ex.
Aktiviteter
- ligger lågt på grund av den rådande Coronasituationen.
- Lena Jansson hade ett förslag om en vardagsklippkurs längre fram i höst.
Kommitten tittar vidare på det förslaget.
Tävlingskommitten
 Hade möte 19 mars. Där diskuterades ett nytt poängberäkningssystem för årets
utställningsbedlington och årets utställningsveteran. Förslaget togs upp på mötet
och godkändes. Det beslutades att de nya räknesättet ska gälla from 1 januari
2020
- Kommande års rasspecialer: 23 augusti 2020 Eskilstuna inoff
2021 Skellefteå inoff
2022 Ev Leksand officiell.

Avelskommittén
- RAS är nu kompletterat och åtgärdat det klubben fick synpunkter på .
- Domarkompendiet har nu SKK godkänt. Det ska tryckas upp i 100 ex. Lena Lidsell
tar in offerter på detta och återkommer till styrelsen. Klubben får ersättning för
tryckning på 3000:- från SKK till domarkompendiet.
Bedlington Nytt och Terrierposten
- BN nr 2 har manusstopp 1 juni utgivning 30 juni
. nr 3 har manusstopp 1 oktober utgivning 30 oktober
 TP manusstopp 1 maj.
Hemsidan
- Örjan Boman tar nu över som webmaster för hemsidan.
- Hemsidan ska uppdateras minst var 14:de dag.
Övriga frågor
- Kontaktinformation till nya bedlingtonägare- Catrin Eriksson kollar upp detta med
- Redovisning av intäkter och kostnader för Rasspecial vid årsmötet- Styrelsen tog
beslut på att den ska läggas in som en bilaga till resultatrapporten.
Nästa möte
- Torsdag 14 maj
Mötets avslutande
- Kristina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

