Kortreferat från styrelsemöte i SKBK den 4 maj
2011
Närvarande:

Ulrika Palm, ordförande
Ninna Odehag, vice ordförande
Christina Bodén, sekreterare
Agneta Odehag, kassör
Eline Krog, ledamot
Unni Björnbekk Evensen, suppleant

Kassören rapporterar:
Bankgiro 34 274,08
Medlemsmatrikeln
Klubben har fått en ny medlem, Stig Berge, Stockholm.
Eline och Unni efterlyste att Agneta skulle sortera de norska
medlemmarna för sig.

Norska och finska medlemmar och medlemsavgifter
Mötet beslutade att det i årets sista nummer av Bedlington Nytt klart ska
framgå vart både svenska, norska och finska medlemmar ska betala.
Inkomna skrivelser; Dnr
Mail från Inga Södergren ang DS 110429
Ulrika har svarat delvis på Inga Södergrens frågor, och kommer att skicka ytterligare ett
svar enligt SKK:s och Nicolette Salmon Hillbertz avelsrekommendationer
Fråga om RAS från Inga Södergren 110502. Ulrika fick i uppgift att svara Inga
Södergren.

Aktiviteter 2011;
Rasspecialen Eskilstuna
Ninna fick i uppdrag att ta fram ett bra och kvalitativt domartält till
utställningen. Royal Canin och Espree sponsrar utställningen med priser.
Malin Eriksson beställer rosetter
Rasspecialen 2012
Datum är bestämt till den 23 juni 2012.
Bedlington Nytt
Manusstopp för BN nr 2/2011 är 31 maj. SKK:s och Nicolette Salmon
Hillbertz avelsrekommendationer gällande dermiod sinus, ska vara med i
tidningen.
Hemsidan
De nya stadgarna är utlagda på hemsidan. Agneta föreslår att styrelsen
kollar på Aussiklubbens hemsida, där har de en maillista som
medlemmarna kan anmäla sig till. Agneta vill gärna att SKBK ordnar

något likande. Ninna ska göra om hemsidan under året, och Ninna
föreslår att man satsar på det när den nya sidan lanseras.
Hälsoenkät och RAS-revision 2011
Inga Södergren har föreslagit att hälsoenkäten ska läggas ut på
hemsidan. Förra gången klubben gjorde en hälsoenkät fanns enkäten på
hemsidan, och så ska finnas även nu.

Dermoid sinus
Karin Drotz på SKK har godkänt att vi får publicera
avelsrekommendationerna för dermoid sinus både på hemsidan och i
Bedlington Nytt.
Tävlingskommitté
För närvarande bedömer styrelsen att det inte finns något behov av en
tävlingskommitté.
Övriga frågor
Ulrika Palm har gjort ett förslag som kvittens på inkomna skrivelser. Hon
skickar ut förslaget separat.
Mötet fick i uppdrag att tills nästa möte funderar på om vi ska ha någon
avelsgrupp och/eller tävlingskommitté.
Agneta Odehag föreslår att SKBK börjar med uppfödarträffar igen. Ninna
Odehag föreslår att man lägger en uppfödarträff dagen innan den
officiella rasspecialen nästa år.
Mötet fick i uppgift att fundera om det är möjligt att ordna en uppfödarträff
redan i sommar.
Christina har satt samman ett välkomstbrev till nya medlemmar som
godkändes med några tillägg. Eline och Unni översätter brevet till
norska, och Maria Nurmi översätter till finska.

