
 

 

Kortreferat styrelsemöte SKBK  
den 4 april 2012   
 
Närvarande: Ninna Odehag, ordförande 
  Jennie Johansson, vice ordförande 
  Christina Bodén, sekreterare 
  Agneta Odehag, kassör 

Ewa Pajuniemi, ledamot 

Lena Lidsell, tjänstgörande suppleant 

 

 
 

Godkännande av kallelse och dagordning och anmälan till övriga 
frågor 
Kallelsen och dagordningen godkändes. Lena Lidsell ber att kallelsen 
kommer ut sju dagar innan mötet och att skrivelserna vidarebefordras 
direkt de kommer till sekreteraren. 
Övriga frågor som anmäldes: 
Arbetsgruppen för RAS, tävlingskommittén och avelskommittén som 
stående punkter på dagordningen 

  SKBK:s arkiv.  
Tagna beslut av tidigare styrelser.  

 Ansvarig utgivare 
 

Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll 
Lena Lidsell rättar att det var Malin Eriksson som gjorde raskompendiet, 
inte Hanne Winninge som sas på förra mötet. 
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna med 
den ändringen att Lena Lidsell inte kan gå in som ordinarie ledamot i 
avgående ledamoten Eline Krogs ställe, utan Lena Lidsell går in som 
tjänstgörande suppleant på de möten hon närvarar.  

  
 

Kassören rapporterar: 
5:1 Kassarapport 
I kassan finns 25 1811,48 
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar 
Klubben har i dagsläget 134 medlemmar.  

Medlemsmatrikeln 
Eftersom flera norska och finska medlemmar inte betalt ännu, avvaktar vi 
med att göra en slutlig medlemslista tills vi fått pengar från dem, så den 
blir korrekt.  
 
Aktiviteter 2012 
Rasspecialen 
Agneta Odehag har fått pris på en handmålad kaffemugg som kan säljas 
på rasspecialen. Mötet beslutade att köpa in 50 muggar för försäljning. 



Försäljningspriset blir 85,-/styck, eller två för 150,- Med reservation för att 
höja priset om det blir mycket dyrare med logotype.  
Lena Lidsell föreslår att vi lägger ut en annons om muggarna i både 
Bedlington Nytt och på hemsidan, ifall någon vill beställa i förväg.  
 
Budget för rasspecialen: Det har inkommit 1150 kronor i sponsring från 
tre personer.  
Royal Canin, Agria och Lambi är klara som sponsorer. Styrelsen jobbar 
vidare med att söka sponsorer.  

 
Bedlington Nytt  
Ewa Pajuniemi meddelade att tidningen är tryckt och hämtad.  

Hemsidan 
Lena Lidsell föreslog att alla tänker efter vad vi ska flytta över till 
medlemssidan, där det krävs inloggning för att komma in. Tidningen 
kommer att finnas där i pdf-format, DNA-resultat och kortreferat är annat 
som kan ligga där.  

Övriga frågor  
Stående punkter på dagordningen: Mötet beslutade att ta med 
följande punkter som stående på dagordningen: Arbetsgruppen för RAS. 
Tävlingskommittén. Avelskommittén.  

 SKBK:s arkiv: Gamla handlingar till exempel mötesprotokoll, finns hos 
sekreteraren. 
Tagna beslut av tidigare styrelser: Lena Lidsell har gått igenom 
tidigare tagna beslut. Där står bland annat att uppfödare som inte betalt 
1 april tas bort från hemsidan. I år har alla uppfödare betalt. Rutiner för 
protokolljustering togs beslut om förra året. Enligt beslut ska protokollen 
skickas till alla i styrelsen för genomläsning innan justering. Vidare har 
även tagits beslut att inte godkänna anonyma insändare.   

 Ansvarig utgivare: Agneta Odehag kollar upp om vi måste ha ansvarig 
utgivare om vi bara ger ut två papperstidningar och övriga nummer som 
pdf..  

 Norska topplistan: Ninna Odehag har skickat en förfrågan till Gro 
Östmoe Granholt om hon kan ta över norska topplistan då Eline Krog har 
avsagt sig uppdraget. Mötet beslutade att ska klubben ha en norsk 
topplista ska de norska medlemmarna ha ansvaret för den.  
Avelskommitté: Styrelsen beslutade att avelskommittén ska bestå av 
Lena Lidsell, sammankallande, samt Mimmi Naartijärvi och Ulrika Skog. 
Eva Naartijärvi och Karolina Lidsell kommer att assistera om det behövs. 
Avelskommittén kommer först att titta på avelsbasen för att se om man 
kan få fram några intressanta fakta. Man kommer också att påbörja en 
championatbok, som ska läggas ut på hemsidan. Kommittén återkommer 
med förslag hur boken ska se ut.  
Domare rasspecialen SKK har godkänt Sylvia Morris som domare på 
rasspecialen.  

 
 



 
 


