
Kortreferat från SKBK:s styrelsemöte 
tisdagen den 27 november 2012 

Närvarande: Ninna Odehag, ordförande
Christina Bodén, sekreterare
Agneta Odehag, kassör
Ewa Pajuniemi, ledamot
Josefine Olsson, ledamot från §15
Lena Lidsell, tjänstgörande suppleant
Eva Byberg, tjänstgörande suppleant

Plats: Telefonmöte

Kassören rapporterar:

Kassarapport
I kassan finns 31 274,07 kronor.
En inbetalning på 3 000,- har kommit till klubben från Eva Byberg och 
Malin Eriksson från en klippkurs de hållit. Pengarna ska öronmärkas till 
rasspecialen 2013.

Medlemsrapport och nya medlemmar
117 medlemmar.

Aktiviteter 2012;
Stockholm hundmässa: Ewa Pajuniemi rapporterar att klubben har fått 
plats på nästan samma ställe som i fjol. 
Ninna Odehag tar med de muggar som finns kvar. Priset är samma – 85 
kronor för en, 150 kronor för två. 
Dessutom kommer de runda SKBK-dekalerna att säljas i montern. Mötet 
beslutade att sälja dekalerna för 10,-/styck.

Arbetsgruppen för RAS
Vi har fått tillbaka RAS från SvTek:s avelsgrupp. Det var några småsaker 
som skulle ändras, vilket är gjort och är tillbakaskickat till SvTek. De 
skickar det vidare till SKK sen de godkänt det. 

Tävlingskommittén
Mötet beslutade att rasspecialen 2013 ska hållas i Eskilstuna 21 juli. 
Ninna Odehag fick i uppgift att ringa och boka utställningsplatsen.

Avelskommittén 
Kommittén kommer att ha ett möte nästa vecka där verksamhetsplanen 
för 2013 ska fastställas. Kommittén kommer inom de närmaste dagarna 
att skicka ut SKBK:s avelsrekommendationer till uppfödare av 
bedlington. Både medlemmar och icke medlemmar. 



Facebook
Facebooksidan funkar bra. Ewa Pajuniemi kommer att lägga ut om 
montern på Stockholms hundmässa.

Bedlington Nytt 
Bedlington Nytt nr 4 kommer ut efter Stockholms hundmässa. Mötet 
beslutade att Bedlington Nytt 2013 ska komma ut med två tryckta 
nummer och två i pdf. Nr 1 kommer som pdf. 

Hemsidan
Ewa Pajuniemi föreslog att det skulle synas bättre på startsidan när det 
är något på gång. T ex julbordet på Stockholms hundmässa. Ett förslag 
var att det skulle stå på rullisten. Ninna Odehag ordnar det. 

§ 15 Övriga frågor 
Årsmötet: 
Mötet beslutade att årsmötet ska hållas lördag den 9 februari 2013 
klockan 13.00 i Hammarskolan, Surahammar. 
Arbetsuppgifterna fördelades enligt följande. 
Dagordning – Christina Bodén
Årsredovisning – Agneta Odehag
Verksamhetsberättelse – Christina Bodén
Avelsgrupens årsberättelse – Lena Lidsell
Tävlingsgruppens årsberättelse – Malin Eriksson och Ewa Pajuniemi 
Verksamhetplan 2013 – Lena Lidsell och Ninna Odehag
Balansräkning -  Agneta Odehag
Budget 2013 – Agneta Odehag
Ninna Odehag kontaktar Nina Engevi angående valberedningens 
förslag. 

Ninna Odehag fick i uppdrag att kolla hur våra medlemsavgifter ligger i 
förhållande med andra klubbar inom SvTek, utifall styrelsen ska föreslå 
någon ändring av medlemsavgiftena på årsmötet. 

Nästa möte 
Nästa möte blir måndagen den 7 januari 2013 klockan 19.00.


