Kortreferat fört vid SKBKs styrelsemöte
onsdagen den 21 januari 2015, kl. 19.00
Närvarande:

Ninna Odehag, ordförande
Ewa Pajuniemi, vice ordförande
Agneta Odehag, kassör
Lena Lidsell, sekreterare
Eva Byberg
Elisabet Hovberg, tjänstgörande suppleant
Emma Bååth, tjänstgörande suppleant

Ej närvarande:

Sara Stenudd
Josefin Olsson

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
I dagsläget finns 37 201:28 kronor i kassan.
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Klubben har i dagsläget 140 betalande medlemmar.
Aktiviteter 2014
SKBKs Årsmöte
Enligt tidigare beslut blir SKBKs Årsmöte lördagen den 7 februari 2015,
kl.13.00 i Fyrisskolan, ingång C. Styrelsen samlas kl. 11.30. Eva Byberg
och Ewa Pajuniemi ordnar fika. Handlingar till Årsmötet ska kungöras på
klubbens hemsida senast lördagen den 1 februari 2014.
Tävlingskommittén
Ninna Odehag rapporterar att information om 2015-års Rasspecial finns
på hemsidan.
Bedlington Nytt och Terrierposten
Bedlington Nytt nr 4 distribuerades som en tryckt tidning till
medlemmarna vid årsskiftet. Manusstopp för nr 1/2015 är den 1 mars.
Även den blir en tryckt tidning.
Styrelsen diskuterar tidningens innehåll och var överens om att framöver
försöka styra inriktning och innehåll mer mot medlemmar än uppfödare.
Nya styrelsen får diskutera om ett redaktionsråd bör tillsättas för att
stötta redaktören i arbetet med tidningen. Ordförande får i uppdrag att
diskutera innehållet med redaktören.
Styrelsen beslutar att under 2015 ska klubben utge fyra nummer av
Bedlington Nytt, tre tryckta och en pdf-tidning.

Ewa Pajuniemi rapporterar att manusstopp för Terrierposten nr 1/2015 är
den 1 februari 2015. Alla medlemmar är välkomna med idéer till
innehållet.
Övriga frågor
Monter på Stockholms Hundmässa
Synpunkter finns på arbetet med SKBKs monter på Stockholms
Hundmässa 2014. Logistik, bemanning med mera fungerade mindre bra.
Styrelsen tar till sig kritiken och beslutar att direktiven till
monteransvariga måste bli tydligare från styrelsen.
Poängberäkning för Allround Freestyle och Heelwork to music
Nina Engevik som räknar SKBKs Allroundlista, har tillsammans med
Sofia Morén tittat på SKBKs poängberäkning för dessa två grenar och
kommit fram till att poängberäkningen bör göras om. Förslaget är
följande:
Styrelsen beslutar om poängberäkning för Freestyle och Heelwork to
music enligt förslaget. Poängberäkningen träder omedelbart i kraft.
Nästa möte
Nästa möte blir Årsmötet i Uppsala den 7 februari 2015.

