
Kortreferat för SKBKs styrelsemöte 
onsdagen den 2 juli 2014, kl. 19.00

Närvarande: Ninna Odehag, ordförande
Ewa Pajuniemi, vice ordförande
Lena Lidsell, sekreterare
Agneta Odehag, kassör
Josefin Olsson
Eva Byberg
Sara Stenudd
Elisabet Hovberg, 1:a suppleant
Emma Bååth, 2:a suppleant

Plats: Telefonmöte

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
I dagsläget finns 44.504:13 kronor i kassan. 

5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Klubben har i dagsläget 127 betalande medlemmar, varav sex är nya. 

Avelskommittén 
Fråga från Valphänvisaren
” En uppfödare vill annonsera en vuxen hund på klubbens hemsida under ”hundar till 
salu” med bibehållen avelsrätt”. 
Styrelsen beslutar att uppfödare gärna får annonsera vuxna hundar på SKBKs 
hemsida, men inte ange att hunden ska säljas med bibehållen avelsrätt eller sättas 
på foder. Det är en enskild uppgörelse mellan säljare och köpare. I övrigt måste 
hunden uppfylla SKBKs regler om DNA-test. Antingen att hunden ifråga är DNA-
testad eller hundens föräldrar. Testresultatet ska vara känt av SKBK.

DNA-markörer
Styrelsen tar upp bordlagd fråga från förra styrelsemötet och beslutar efter förslag 
från Avelskommittén om ett tillägg i de nya rekommendationerna för valphänvisning, 
vad avser DNA-tester för koppartoxicos och där uppfödare använder sig av avelsdjur 
där bakgrunderna inte är helt kända. Tillägg enligt följande:

”Vid tveksamhet kring avelsdjurens bakgrunder rekommenderas uppfödaren att ta 
kontakt med SKBKs Avelskommitté för hjälp med tolkning”.
Styrelsen beslutar också ställa sig bakom Avelskommitténs förslag att utöka tillåtna 
avelskombinationer med DNA-resultat. 

Hänvisning av vuxna hundar
Styrelsen beslutar att valpar får hänvisas till och med 9 månader under 



Valphänvisning och därefter som ”Vuxna hundar”. Styrelsen beslutar också att 
”hänvisning medges tills dess att hunden är såld”, när det gäller valpar och vuxna 
hundar äldre än 9 månader som hänvisas under rubriken ”Hundar till salu”.

Facebook
Styrelsen beslutar uppdra till Ewa Pajuniemi och Josefin Olsson att föreslå aktiviteter,
typ tävling, till klubbens Facebook-sida.

Bedlington Nytt och Terrierposten
Bedlington-Nytt nr 2 blir en nättidning med bland annat bilder från Rasspecialen.
Ewa Pajuniemi rapporterar att innehållet i Terrierposten nr 3 bland annat kommer att 
innehålla en rapport från årets rasspecial. Ewa tar gärna emot tips och idéer på 
artiklar till Terrierposten.

Övriga frågor
Solvalla Expo
Styrelsen beslutar att delta med ”informationsbord” på Solvalla Expo/Hundens dag 
den 23-24 augusti 2014. Sammanhållande blir Ewa Pajuniemi som också anmäler 
klubbens intresse av att delta. Arrangör är Stockholms Kennelklubb och deltagandet 
är kostnadsfritt.

Roll-Ups
Styrelsen beslutar att inköpa nya Roll-Ups att användas vid olika events. Styrelsen 
uppdrar till Ninna Odehag att ta in offert och göra ett layoutförslag med text och 
bilder.

Nästa möte 
Nästa möte blir onsdagen den 3 september 2014, kl. 19.00.


