Kortreferat från SKBK:s styrelsemöte
tisdagen den 4 september 2012
Närvarande:

Ninna Odehag, ordförande
Jennie Johansson, vice ordförande
Christina Bodén, sekreterare
Agneta Odehag, från § 8C
Ewa Pajuniemi, ledamot
Josefine Olsson, från § 8
Lena Lidsell, tjänstgörande suppleant

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
På klubbens bankgiro finns 31 114,07.

5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Klubben har i dagsläget 112 medlemmar.

Aktiviteter 2012/2013;
a) Rasspecialen
Agneta Odehag har skickat ut en rapport från utställningen till
styrelsen.
Intäkterna uppgick till 34 053,- och kostnaderna till 22 195,Det ger en vinst på 11 858,b) Stora Stockholm 2012
Klubben har fått bekräftelse på monter vid Stora Stockholm enligt
tidigare beslut. Ewa Pajuniemi är huvudansvarig. Som andra ansvarig
är Malin Eriksson.
Mötet beslutade att ge de bägge huvudansvariga reseersättning.
c) My Dog 2013
Mötet beslutade att ha monter på My Dog. Christina Bodén kontaktar
Lena Westholm som sköter anmälningen hos arrangören. Mötet
beslutade att ge huvudasvariga för montern reseersättning

Tävlingskommittén
Wilma Jansen från Holland är kontaktad och kommer att döma
rasspecialen 2013. Planerna är att utställningen ska hållas på Härjarö.
Avelskommittén
Styrelsen fått papper på de ögonlysta hundar. Den är publicerad
tillsammans med DNA-listan på medlemssidorna. Kommittén jobbar
vidare med avelsbasen.

Bedlington Nytt
Bedlington Nytt nr 3 blir en nätupplaga enligt tidigare beslut.
Sedan tidigare är beslutat att nr 4 blir en tryckt tidning.
Hemsidan
Lena Lidsell föreslår att vi ska jobba för att så mycket som möjligt av
informationen på hemsidan flyttas över till medlemssidorna.
Övriga frågor
Facebook
Mötet beslutade att Facebooksidan ska startas upp omgående under en
prövotid
Valphänvisningsregler
Avelsgruppen föreslår att valphänvisningreglerna ska revideras. I dag står det
att avelsdjuren ska ha uppnått lägst en etta. Detta föreslås bytas ut till att
avelsdjuren ska ha uppnått very good på officiell utställning.
Mötet godkände avelsgruppens förslag.
Poängberäkning BPH
Nina Engevi har lämnat ett förslag till styrelsen att beteendeprov hund, BPH,
ska ge samma summa poäng som tidigare MH-test, det vill säga 5 poäng.
Styrelsen godkänd förslaget.
SvTek:s funktionärshelg
Lena Lidsell anmälde sitt intresse för att delta på funktionärshelgen. Styrelsen
godkände förslaget
Medlemsår
Kassören Agneta Odehag föreslog att styrelsen ska lämna in en motion till
årsmötet gällande stadgeändring av medlemsår. Att medlemsåret ska vara
rullande, som både SKK och SvTek har, i stället som i dagsläget, kalenderår.
Agneta Odehag fick i uppgift att kontrollera med Thomas Uneholdt om SvTek
har något att erinra

