
Kortreferat från SKBKs styrelsemöte 
tisdagen den 29 april 2014, kl. 18.30

Närvarande: Ninna Odehag, ordförande
Ewa Pajuniemi, vice ordförande
Lena Lidsell, sekreterare
Agneta Odehag, kassör, från §8
Eva Byberg, ledamot, t o m §11
Sara Stenudd, ledamot
Elisabet Hovberg, tjänstgörande suppleant
Emma Båth, från §8, tjänstgörande suppleant från §12

Ej närvarande: Josefin Olsson

Plats: Telefonmöte

Kassören rapporterar:

5:1 Kassarapport
I dagsläget finns 42 972:99 kronor i kassan. 

5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Klubben har i dagsläget 123 betalande medlemmar. 

Tävlingskommittén
Årets Rasspecial arrangeras i samband med ÖsTeks Nordic Terrier Show i 
Eskilstuna den 30 maj 2014. Information finns på hemsidan och i Bedlington-Nytt. 
Anmälningstiden utgår den 30 april. Sponsorer behövs och notis om detta ska läggas
ut på Facebook.

Avelskommittén 
Styrelsen beslutar att anta Avelskommitténs förslag till nya rekommendationer för 
valphänvisning enligt följande:

- Föräldradjuren rekommenderas ha uppnått lägst ett Very Good i 
kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning eller SKBKs Rasspecial. Är 
hanhunden inte utställd ska ett testikel- och tandintyg från officiell veterinär skickas 
till valphänvisaren.
- De hundar som valphänvisning eller omplacering söks för rekommenderas ha en 
inavelsgrad understigande 6,25 procent (SKKs rekommendation).
- Både hanhund och tik rekommenderas ha en ålder av 24 månader när valparna 
föds (rekommendation enligt RAS). En tik måste ha uppnått 18 månader när 
valparna föds enligt gällande djurskyddsregler.
- För tik över 7 år ska ett hälsointyg skickas med. En tik över 7 år får inte paras om 
hon inte haft en kull valpar tidigare. En tik som uppnått en ålder av 10 år får inte 
användas i avel (SKKs grundregler).
- SKBK kräver att båda föräldradjuren är DNA-testade för koppartoxicos hos SLU i 
Uppsala med DNA-markörerna C04107 och C04107B. 



- SKBK rekommenderar att föräldradjuren är ögonlysta hos legitimerad ögonveterinär
innan parning. 

De nya rekommendationerna för valphänvisning gäller från den 1 juni 2014.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om att utöka tillåtna avelskombinationer för 
koppartoxicos för DNA-resultaten 1-1 c-c med 1-1 c-c tills nästa styrelsemöte. SKBKs
mål är att i största möjliga utsträckning inte ge hänvisning till hundar affekterade i 
kopparotoxicos. Styrelsen diskuterade någon typ av rekommendation till uppfödare 
som använder sig av avelsdjur där hundarnas bakgrunder inte är helt kända; 
exempelvis ”Vid tveksamhet bör uppfödare rekommenderas att ta kontakt med 
SKBKs Avelskommitté för hjälp med tolkning”. Styrelsen ber Avelskommittén 
rekommendera en skrivning kring detta till styrelsemötet i juni.

Fackebook
Ewa Pajuniemi uppdaterar Facebook-sidan med Viltspårs-SM, om assistanshjälp till 
utställningar från SvTek,om sponsorer till Rasspecialen samt ÖsTeks Match-show.

Bedlington Nytt och Terrierposten
Bedlington-Nytt nr 2 blir en nättidning. Manusstopp är den 6 juni. Agneta Odehag
rapporter att redaktören tagit in offerter för den tryckta tidningen.

Ewa Pajuniemi rapporterar att Terrierposten nr 2 kommer att förses med artiklar kring
SKBKs Vinstrikaste Bedlington 2013 samt om kommande Rasspecial. Ordförande
har meddelat nya redaktören Anita Skoglund att Ewa Pajuniemi är SKBKs
kontaktperson för Terrierposten.

Hemsidan
Örjan Bohman har tillskrivit styrelsen om uppdateringar på klubbens hemsida. 
Ordförande fick i uppdrag att svara Örjan Bohman om att skrivelserna diarieförts och 
att hemsidan kommer att uppdateras vartefter. 

Övriga frågor 
Enskilda kontakter med medlemmar
Styrelsen rekommenderar enskilda styrelsemedlemmar att endast svara 
klubbmedlem på frågor av informationskaraktär. Om klubbmedlem har åsikter på 
styrelsens arbete i övrigt, bör denne inkomma med en skrivelse till styrelsen, då 
åsikter med mera får anses vara en gemensam styrelsefråga.

Avsägelse av revisorsuppdrag
Christina Bodén har i skrivelse till styrelsen avsagt sig uppdraget som klubbens 
revisor på grund av jäv. Margareta Gamma går därmed upp från platsen som 
revisorssuppleant till ordinarie revisor.

Klubbförsäkring
Styrelsen beslutade att teckna en klubbförsäkring hos SKK efter rekommendation 
från SvTek, att gälla från den 1 maj. Kostnaden ligger runt 600 kronor per år. 
Kassören får i uppdrag att teckna denna försäkring.



Rutiner för arkiv
Ordförande jobbar vidare med frågan som bordlades tills nästa möte.

Riktlinjer för hedersmedlem
Ordförande gav styrelsen i uppdrag att fundera på lämpliga riktlinjer för 
hedersmedlemskap tills nästa möte. Maila gärna förslag till Lena Lidsell för 
sammanställning.

Midland 50th Anniversary show
The Midland Bedlington Terrier Club firar 50 år den 14 juni med en 
jubileumsutställning i Warwickshire, England. Malin Eriksson planerar att delta och 
styrelsen beslutade att medsända en gåva från SKBK för 500 kronor.

Viltspårs-SM
Notis om årets Viltspårs-SM ska annonseras för medlemmarna. Styrelsen beslutade 
att betala anmälningsavgiften för två ekipage som anmäler intresse att tävla för 
klubben.

Årets Terrierfullmäktige
Lena Lidsell deltog som SKBKs representant på Årets Terrierfullmäktige och gav en 
kort rapport.

Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 4 juni 2014, kl. 19.00.


