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 Mötets öppnande och godkännande av kallelse 

Ordförande Kristina Gellerstedt öppnar mötet 
 
 
 Kassören rapporterar 
   6:1 Kassarapport 

Kassören rapporterar att det finns 80 757 kronor i kassan efter att en del fakturor 
betalats, bland annat Quicknet, tryck och porto för Bedlington-Nytt samt 
klubbförsäkring. 

6:2 Medlemsrapport och nya medlemmar 
135 medlemmar varav 80 fullbetalande medlemmar. 

Kassören framför en eloge till medlemsansvarig som lyckats värva flera medlemmar 
sedan 2019. 

 Arbetsgrupper  
Arbetsgruppen; Lena Lidsell och Karolina Lidsell, för ny hemsida återkommer med 
förslag under hösten. 
 

 Aktiviteter 
Alla aktiviteter är vilande tills vidare på grund av Covid-19. 

 
 Tävlingskommittén 

Inget nytt att rapportera förutom att den nya poängberäkningen som gäller från 
årsskiftet är publicerad på hemsidan. 

  
  Avelskommittén 

Lena Lidsell rapporterar att Svenska Terrierklubbens Terrierfest och domarkonferens i 
november är inställt. Därav kommer tryckningen av domarkompendiet för Bedlington 
att skjutas på framtiden 
 
 



  Bedlington-Nytt och Terrierposten 
Lena Lidsell rapporterar att Bedlington-Nytt nr 2 distribuerades till Postnord den 27 
juli. Styrelsen godkänner extern layoutkostnad på 400 kronor för nummer 2.  

 
Kassören rapporterar att kostnaden per tidning uppgår till 30:50 inkl layout, tryck och 
porto. Det betyder att ett gåvomedlemskap på 100 kronor knappt täcker kostnaden 
för tre nummer per år. Om ytterligare ett nummer ska tryckas, går klubben back på 
gåvomedlemskapen. Styrelsen föreslår att kassören gör en uppföljning av 
gåvomedlemskapen inför årsmötet för att se hur många som fortsätter som 
helbetalande medlemmar. 

 
Bedlington-Nytt nr 3 har manusstopp den 31 oktober och utkommer i början av 
december. 
Styrelsen godkänner en layoutkostnad på 400 kronor även för nummer 3. Lena 
Lidsell får i uppdrag att meddela redaktionsrådet. 

 
 Terrierposten nr 3 hade manusstopp den 1 augusti. 
 
 
 Övriga frågor 

Telefontjänst 
Karolina Lidsell har ånyo tittat på olika telefontjänster och kommit fram till att Free 
Conference Call, som SKBK använde för ett antal år sedan, fortfarande finns 
tillgängligt som gratistjänst. Enligt uppgift kommer SvTeK att gå över till denna 
telefontjänst. 
 
Medlemsvärvning 
På grund av Covid-19 ligger de flesta aktiviteter nere och motiverar inte en aktiv 
medlemsvärvning just nu. Uppfödarna uppmanas att fortsätta betala 
gåvomedlemskap för sina valpköpare. Styrelsen uppmanas att vara mer aktiva på 
sociala medier och tipsa om SKBK som klubb. Styrelsen ger Kristina Gellerstedt i 
uppdrag att diskutera med Patricia Eriksson om aktiviteter på Facebook som kan 
locka nya medlemmar. 

 
SvTeks Fullmäktigemöte 
Kristina Gellerstedt rapporterar från SvTeks Fullmäktigemöte den 28 juni som hon 
deltog i. Det var ett videokonferensmöte. Noteras att styrelsen har erhållit protokollet 
från Fullmäktigemötet. 
 

 
 
 
  Nästa möte 
 onsdagen den 16 september 2020 
 
 Mötets avslutande 
 Kristina Gellerstedt tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 


