Kortreferat från styrelsemöte för SKBK
onsdagen den 27 november 2013
Närvarande:

Ninna Odehag, ordförande
Ewa Pajuniemi, vice ordförande
Christina Bodén, sekreterare
Jennie Johansson, ledamot
Lena Lidsell, ledamot

Kassören rapporterar:
Kassarapport
I kassan finns 46 079,15
Medlemsrapport och nya medlemmar
Klubben har fått fyra nya medlemmar sen förra mötet, och
medlemsantalet är nu uppe i 120 medlemmar

Aktiviteter 2012/2013;
Mötet beslutade att i stället för en slogantävling arrangera en fototävling.
Deadline 31 mars 2014.
Vinnande bidrag ska kunna användas till roll-ups och liknade.
Mötet beslutade även att utlysa en illustrationstävling till profilprodukter.
Deadline bestäms längre fram.
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén har gjort klart med domare de närmaste tre åren.
2014 Tvååker, domare Krister Ohlander.
2015 eventuellt Vilsta, domare Laetitia Villot.
2016 Tvååker, domare Arne Foss.
Man har även pratat om domarförslag till 40-årsjubileum 2017. Platsen är
inte klar, men man satsar på Stockholmsområdet.
Kommittén har även tänkt ha ett informationstält på Nordic terrier show
den 31 maj.
Malin Eriksson och Eva Byberg kommer att ha en klippkurs under 2014.
Medlemmarna ska få ge förslag på domare till rasspecialen. Det kommer
ut information på hemsidan och Bedlington Nytt.
Tävlingskommittén har också behandlat en fråga från Lena Westholm
om poängberäkning för MH och har meddelat henne att resultatet räknas
endast det året som MH genomförs. Detsamma gäller även BPH som
också ger 5 poäng det år som det genomförs. Styrelsen godkände
poängberäkningen.
Avelskommittén
Kommittén arbetar med ett förslag till nya valphänvisningsregler utifrån
inkomna enkäter. Den är inte färdigställd än men kommer att

presenteras för styrelsen vid mötet i januari.
Kommittén bjuder in till uppfödarmöte i samband med årsmötet i februari.
Preliminer tid för uppfödarmötet 10.30.
Avelskommittén tittar också på en hanhundslista som eventuellt kan
läggas ut på medlemssidan som en guide till uppfödarna.
Bedlington Nytt
Då det kommit in många bokningar på färgannonser till julnumret av
Bedlington Nytt, beslutade mötet att trycka fyra extra färgsidor.

Övriga frågor
* Förslaget till SvTek:s uppfödarmedalj är inskickat. Styrelsen har
föreslagit Toolbox kennel/Eva Byberg, till SvTek.
* Mötet beslutade att köpa in det pristält vi fått låna de senaste åren, till
en kostnad av 5 000,* Mötet beslutade att förlägga årsmötet på Hammarskolan i
Surahammar, lördag 15 februari, klockan 13.00, med ett uppfödarmöte
före årsmötet, ca 10.30. Klubben bjuder uppfödarna på lunch. .
Kallelse till årsmötet ska kungöras i Bedlington Nytt nr 4/2013.
* Lena tog upp det olämpliga i att förtroendevalda i styrelsen ägnar sig åt
personangrepp på sociala medier. Det skadar klubbens rykte och det är
inte bra.
Ordförande Ninna Odehag sa att vi har alla tagit på oss ett ansvar som
förtroendevalda, och vi måste bete oss därefter.

