Protokoll fört vid SKBKs styrelsemöte
onsdagen den 3 september 2014, kl. 19.00
Närvarande:

Ninna Odehag, ordförande
Ewa Pajuniemi, vice ordförande
Lena Lidsell, sekreterare
Agneta Odehag, kassör
Eva Byberg
Sara Stenudd

Ej närvarande:

Josefine Olsson
Elisabet Hovberg
Emma Bååth

Plats:

Telefonmöte

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
I dagsläget finns 43 900 kronor i kassan. Kassören rapporterar att
Rasspecialen 2014 gick med en liten förlust på 489:50, på grund av
ringsekreterarkostnader.
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Klubben har i dagsläget 129 betalande medlemmar.

Aktiviteter 2014
Hund 2014
Ansvariga för SKBKs monter på Rasklubbstorget på Hund 2014 i
december i Stockholm är Anki Törnestad och Sara Stenudd.
Sekreteraren skickar inkommen information och anmälningsblankett till
de ansvariga. Kostnaden 500 kronor betalas av kassören. Anmälan ska
ske senast den 1 oktober 2014.
Viltspårs-SM
Ordförande rapporterar att Nina Engevi och Molly deltar i Svenska
Terrierklubbens Viltspårs-SM 2014. Klubben står för deltagarkostnaden
och uppehälle enligt tidigare beslut.
Tävlingskommittén
Ordförande rapporterar att två nya Roll-ups beställts och levererats till en
kostnad av 2 391 kronor, enligt tidigare beslut.

Avelskommittén
SvTeks Avelsrådskonferens
Inbjudan har inkommit från SvTeks AK till Avelsrådskonferens i
Stockholm den 4 -5 oktober. Ingen av ledamöterna i SKBKs AK kan
närvara. Lena Lidsell deltar som representant för SvTeks AK. Ninna
Odehag anmäler intresse av att delta.
Styrelsen beslutar att stå för deltagaravgift 500 kronor, logikostnad samt
resa.
Championmedalj
InterSilvi har skickat en provmedalj till kassören. Tyvärr hade den inte
kommit före dagens möte. Agneta Odehag meddelar Lena Lidsell om
den ser bra ut och därefter beställs 50 championmedaljer enligt tidigare
beslut.
Bedlington Nytt och Terrierposten
Bedlington-Nytt nr 2 ligger ute som en pdf-fil på SKBKs medlemssidor.
Manusstopp för nr 3 är den 12 september. De återstående två numren av
tidningen blir tryckta.

Ewa Pajuniemi rapporterar att innehållet i Terrierposten nr 3 bland annat
innehåller en rapport från årets Rasspecial. Ewa tar gärna emot tips och
idéer på artiklar till Terrierposten. Nr 3 beräknas utkomma i mitten av
september.
Hemsidan
Ninna Odehag rapporterar att hemsidan kommer att uppdateras
vartefter.
Övriga frågor
SKKs Hamiltonplakett
Efter diskussion beslutar styrelsen att nominera kennel Isotop´s till SKKs
Hamiltonplakett. Ninna Odehag ombesörjer anmälan till SvTek före den
31 oktober. Till protokollet noteras att Eva Byberg inte deltog i
diskussionen och beslutet.
SKKs Förtjänsttecken
Styrelsen beslutar att denna gång inte ansöka om SKKs Förtjänsttecken
för någon medlem i SKBK.
Solvalla Expo
Styrelsen beslutar att utge reseersättning till Ewa Pajuniemi som var
ansvarig för SKBKs monter på Solvalla Expo den 23-24 augusti 2014.
Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 19.00.

