Kortreferat fört vid SKBKs styrelsemöte
måndagen den 27 april 2015, kl. 19.00
Närvarande:

Elisabet Hovberg, ordförande, till §8
Sara Stenudd, vice ordförande, från §8
Agneta Odehag, kassör
Lena Lidsell, sekreterare
Josefin Olsson, ledamot
Emma Bååth, från §6 på grund av telefontjänsten
Bengt Brotén, tjänstgörande suppleant

Ej närvarande:

Kristina Gellerstedt, ledamot

Till protokollet noteras att dagens möte ersatte möte 2015-04-14 på grund av att
telefontjänsten inte fungerade, och mötet fick inhiberas.
Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
I dagsläget finns 40 986:77 kronor i kassan.
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Klubben har i dagsläget 139 betalande medlemmar, varav fem är nya.
Aktiviteter 2015
Aktivitetshelg
Ordförande rapporterar att sju medlemmar hittills anmält sig till aktivitets-helgen i
Örsundsbro i pingsthelgen. Ordförande ombesörjer att påminnelse läggs ut på
Facebook.
Tävlingskommittén
Närmast på programmet för Tävlingskommittén är klubbens rasspecial i Köping den
19 juli 2015.
Avelskommittén
AK-sida på hemsidan samt i Bedlington-Nytt
Styrelsen beslutar tillstyrka att AK får en egen sida på hemsidan och i BedlingtonNytt för att kunna informera uppfödare och medlemmar. Lena Lidsell tar med sig
frågan åter till AK för utformning på hemsidan i samarbete med webbmaster.
Annonser på hemsidan för hanhundar i avel
AK föreslår styrelsen att uppfödare och hanhundsägare får annonsera på hemsidan
om tillgängliga hanhundar i avel. Administratör blir Mimmi Naartijärvi. Styrelsen
tillstyrker förslaget och beslutar om att kostnaden för en hanhund är 250 kronor per
år och 50 kronor för efterföljande hanhundar. Lena Lidsell tar med sig frågan tillbaka
till AK för utformning av annons på hemsidan och Facebook samt för rutin mellan
administratör, kassör och webbmaster om placering på hemsidan samt uppdatering.

Rutin för Anomalirapportering
Lena Lidsell rapporterar att AK tagit fram en checklista för Anomali-rapportering som
ett verktyg för AK.
Facebook
Styrelsen beslutar att Josefin Olsson uppdaterar administratörs-funktionen på
Facebook för nya styrelsen samt för webbmaster Ninna Odehag och Ewa Pajuniemi.
Styrelsen beviljar frihet att publicera inlägg på Facebook, men vill ha rapport om
aktiviteter planeras i klubbens namn och som tidigare inte behandlats av styrelsen.
Bedlington Nytt och Terrierposten
Bedlington Nytt
Nummer 1 har nyligen utkommit. I samband med det har redaktören Malin Eriksson
avsagt sig vidare produktion av tidningen. Styrelsen framför sitt varma tack till
redaktören för ett bra utfört arbete med tidningen.
Styrelsen uppdrar till Lena Lidsell att höra efter med ett par personer om
redaktörsskap för resten av året. Nummer 2 blir en pdf-tidning och manusstopp är
den 1 juni 2015.
Förnyelse av utgivningsbevis
Kassören Agneta Odehag tar upp fråga om förnyelse av nytt utgivningsbevis för
Bedlington-Nytt hos Patent- och Registreringsverket. Nuvarande utgivningsbevis har
gällt i 10 år och går ut i september i år. Styrelsen beslutar att förnya utgivningsbeviset
till en kostnad av 2 000 kronor och uppdrar till kassören att betala in avgiften.
Terrierposten
Terrierposten har manusstopp för nummer 2 den 1 maj 2015. Materialansvarig är
Ewa Pajuniemi. Styrelsen beslutar uppdra till ordförande att ta ny kontakt med Ewa
Pajuniemi om artikel för numret. Förslagsvis kan artikeln innehålla några rader om
Svensk Vinnarutställning i Kista, aktivitetshelgen i Örsundsbro samt kommande
rasspecial.
Övriga frågor
ÖsTek ang Matchshow
Östsvenska Terrierklubben bjuder in till Matchshow i Kista onsdagen den 3 juni 2015.
Svar på deltagande lag ska senast den 31 maj. Styrelsen beslutar uppdra till
ordförande att samordna ett eventuellt lag och se till att aktiviteten annonseras på
hemsidan och på Facebook för anmälan.
Terrierfullmäktige
Vid årets Terrierfullmäktige deltog ordförande Elisabet Hovberg som delegat.
Närvarande var även Lena Lidsell som representant för SvTeks AK. Det blev två
intressanta dagar med information från styrelse och kommittéer samt föredrag av
Sofia Malm, SKK om DNA-tester.
Nästa möte
Nästa möte blir måndagen den 18 maj 2015, kl. 19.00.

