Kortreferat från styrelsemötet för SKBK den 6
oktober 2011
Närvarande:

Ninna Odehag, vice ordförande
Christina Bodén, sekreterare
Agneta Odehag, kassör
Unni Björbekk, suppleant

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
I kassan finns 26 082,08
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Inga fler medlemmar har tillkommit. Klubben har i dag 122 medlemmar.
§7

Inkomna skrivelser; Dnr
81/11 Domarförslag Västra kennelklubben
Ninna har redan skickat in förslag.
82/11 Ansökan 2014-års utställningar
Ninna kollar om det gäller både officiella och inofficiella
83/11 Inbjudan till rasklubbstorg My Dog
Christina kontaktar Sonja Olsson och Lena Westholm och hör om
de är intresserade att stå i montern, och om de vill att vi lägger ut
att intresserade kan anmäla sig till dem.
84/11 Förslag uppfödarmedalj och förtjänsttecken
Styrelsen beslutade föreslå Eva Byberg, kennel Toolbox till
uppfödarmedaljen.
85/11 Ansökan SvTek utställningar 2014
Ninna kollar upp vad som gäller.
86/11 Årsannons Hundsport
Rasannonserna i Hundsport upphör.

87/11 Avsägande av ordförande
Ulrika Palm har avsagt sig uppdraget som ordförande i SKBK.
Ninna Odehag tar vid som vice ordförande. SvTek har varit i
kontakt med Ninna.

Aktiviteter 2011:
Stora Stockholm
Lena Westholm har skickat banderollen till Ewa Pajuniemi
Ninna kollar upp om det finns några informationsblad kvar från Göteborgsutställningen i
fjol. Christina kollar upp vad det skulle kosta att trycka upp nya foldrar.

Bedlington Nytt
Manusstopp för nr 4/2011 är 30 november.
Till nästa år ska en utgivningsplan upprättas i början av året.
Styrelsen beslutade att fortsättningsvis inte tillåta anonyma insändare.

Unni föreslog att man sätter in en lite notis att årsannonserna i
Hundsport upphör.

Hälsoenkät och RAS-revision 2011
Flera svar på hälsoenkäten har kommit in. Sista datum för att svara på
enkäten är 1 november.
Övriga frågor
Unni Björnbekk Evensen är intresserad att se hur resultaten för de
svenska bedlingtonterrier som har MH-testats ser ut. Ninna kollar med
Malin Eriksson och Hanne Winninge, som jobbade med RAS förra
gången den reviderades, om de har några uppgifter.

