
 

 

Kortreferat för styrelsemöte,  
SKBK onsdagen den 7 mars 2012  
 
Närvarande: Ninna Odehag, ordförande 
  Jennie Johansson, vice ordförande 
  Christina Bodén, sekreterare 
  Agneta Odehag, kassör 

Ewa Pajuniemi, ledamot 

Josefine Olsson, ledamot 

Lena Lidsell, suppleant 
 

Plats:  Telefonmöte 

 
 
 
Mötet den 9 februari flyttades till 7 mars.  
 
Kassören rapporterar: 

Kassarapport 
I kassan finns 22 963,98 

Medlemsrapport och nya medlemmar 
Klubben har i dagsläget 134 medlemmar. I Bedlington Nytt kommer att skicka med 
brev som påminnelse till dem som inte har betalt. Agneta har mailat Eline Krog att 
hon ska skicka över listan med de norska medlemmarna, samt föra över 
medlemsavgifterna.  

Inkomna skrivelser; Dnr 
Inbjudan klubbvinnare viltspår 2012 

Kostnaden för att delta 1690,- som rasklubben ska stå för är för 
dyrt. Ninna mailar SvTek och frågar om det är okej om någon 
medlem vill vara med och betala själva. I så fall lägger Ninna ut 
anmälan på hemsidan.  

ÖLKK-föreläsning  
Ninna lägger ut på hemsidan om någon är intresserad att vara 
med.  

ÖLKK utbildning certifierad utställningsansvarig. 
 Ninna lägger ut på hemsidan ifall någon vill gå kursen. 
TF-helgen 2012 

Ninna mailar och frågar eftersom det inte kommit någon inbjudan 

 

Aktiviteter 2012 
Rasspecialen 
Tävlingskommittén bestående av Ninna Odehag, Ewa Pajuniemi, Malin 
Eriksson och Agneta Odehag har haft ett mötet och gått igenom 
planerna för rasspecialen. På söndagen den 24 juni är planen att ha en 



konferens på förmiddagen, därefter lunch, och sedan visning av olika 
klippningar.  

 
Bedlington Nytt  

För att spara pengar har det inkommit förslag att trycka ett par nummer 
av Bedlington Nytt på papper, och ha ett par nummer som pdf-tidningar.  
Mötet beslutade att trycka nr 1/2012 som papperstidning, och därefter att 
nummer 2 och 3 ska komma ut som pdf-tidningar.  
Innan den 1 juni 2012 ska beslutas om nr 4/2012 ska tryckas som 
papperstidning 
Ninna skriver ihop information som ska läggas in i Bedlington Nytt nr 
1/2012.  
Ninna Odehag och Malin Eriksson kollar också upp om det går att ordna 
ett login via hemsidan, så att medlemmar kan hämta hem tidningen där.  

Hemsidan 
Ninna Odehag kommer att göra om sidan om rasspecialen så den blir 
lättare att söka på.  

Övriga frågor  
Eline Krog har meddelat Ninna Odehag att hon inte längre önskar sitta 
kvar som ledamot i styrelsen. Därmed går suppleant Lena Lidsell in som 
ledamot i styrelsen.  
Etik och moral i föreningen 
Agneta Odehag frågade hur vi ska nå ut till medlemmarna om hur man 
ska behandla sina medmänniskor och respektera varandra. Vid förra 
årsmötet sa Per Tamm att SvTek höll på att ta fram en policy. Blev det 
något av den? 
Lista över tidigare tagna beslut/handbok 
Lena Lidsell erbjöd sig att ta fram en skrivelse med tidigare tagna beslut. 
Agneta Odehag planerar att göra en handbok för kassören. 
Utländska medlemsavgifter 
Agneta vill att norska och finska medlemmar betalar in direkt till klubben, 
istället för som nu, via ombud. Styrelsen biföll Agnetas förslag.  
Medlemsmatrikel 
Örjan Bohman har bett Agneta om en medlemsmatrikel.  
Avels- och tävlingskommitté 
Styrelsen valde Lena Lidsell till sammankallande i avelskommittén. 
Lenas första uppgift blir att försöka hitta fler intresserade till kommittén. 
Hon återkommer med namn nästa styrelsemöte.   
Styrelsen beslutade att tävlingskommittén ska bestå av Ewa Pajuniemi, 
Ninna Odehag och Malin Eriksson. Kommitténs huvudsakliga uppdrag 
under 2012 är att jobba med arrangemanget av rasspecialen. 
Abonnemang för telefonmöten.  
Styrelsen beslutade att boka tjänsten Telia telefonmöte start. 
Bindningstiden är tolv månader, med tre månaders uppsägningstid. 
Kostnaden är 199,-/månaden, max tio deltagare och max 750 
minuter/månad. 
Kungörelse av protokoll på hemsidan 
Lena Lidsell hade som förslag att publicera protokollen i sin helhet på 



hemsidan. Styrelsen var inte enig i frågan. Ninna kollar med SvTek vad 
som gäller och rapporterar av nästa styrelsemöte.  
Uppdatering RAS 
Ninna meddelade att RAS kommer att vara klar under nästa vecka, och 
att de som jobbat med RAS under 2011, kommer att vara fortsatt 
ansvarig för RAS under 2012. 
Representanter till TF 
Styrelsen beslutade att Ninna Odehag och Agneta Odehag åker på TF. 
Styrelsen beslutade även att stå för kostnaden för kost och eventuell 
logi. Agneta efterskänker resekostnaden.  
Raskompendiet 
Lena Lidsell kollar om det finn någon fil sparad på raskompendiet som 
togs fram av Hanne Winninge för några år sedan. 

 
 Nästa möte blir preliminärt onsdag den 4 april klockan 19.00. 
 
 
 


