Kortreferat från SKBK styrelsemöte
den 1 november 2011
Närvarade:

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

Plats:

Telefonmöte

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
Kassören Agneta Odehag rapporterade att det finns 19 351,98 i kassan.

Aktiviteter 2011:
a) Stora Stockholm
Styrelsen beslutade att trycka upp foldrar till Stora Stockholm. Foldrar skickas även till
Sonja Olsson och Lena Westholm till My Dog.

b) My Dog
Sonja Olsson och Lena Westholm tar montern på My Dog. De fixar själva personal till
montern och anmäler också själva vårt deltagande.

Bedlington Nytt
Manusstopp för julnumret 30/11.
Hälsoenkät och RAS-revision 2011
Det har inte inkommit så många svar på hälsoenkäten. Ninna kollar hur
många svar som kommit in, eller om vi måste förlänga sista datum.
Övriga frågor
* Årsmöte
Årsmötet blir den 12 februari 2012 kl 13.00. Agneta kollar upp plats i
Surahammar.
Ninna kollar om SvTek har förslag på mötesordförande.
* Rasspecialen 2012
Ninna vill trycka upp en bordsalmanacka för 2013 att sälja på
rasspecialen, samt en minnessak, t ex kaffemuggar med SKBK-logga att
sälja. Ninna kollar pris på almanacka, muggar och ev servetter med
SKBK-logga.

* Få kullar med valphänvisning
Unni konstaterar att bara fyra kullar av 16 födda begärde

valphänsvisning via klubben i fjol, och hon frågar sig varför det är så få.
Unni kollar upp om man kan skriva något i tidningen för att locka fler
uppfödare att söka valphänvisning.
* Unni har efterlyst MH-profil för bedlington.
Ninna har mailat Hanne Winninge som gjorde RAS 2005, men har inte
fått något svar. Hon söker kontakt med henne igen.
* Regler poängberäkning rallylydnad.
Beslut om poängberäkning finns från juni 2009. Grenen blev officiell 1 juli
2010, därför har inga resultat redovisats tidigare. Nina Engevi får se över
poängberäkningen från 2009 och ge förslag till uppdateringar.
* Riksmötet
Numera kan man bara vara fem deltagare på Riksmötet. Ninna kollar
upp med SvTek vilken mötesfunktion de använder, så vi kan vara fler än
fem deltagare på mötena.

