
 

 

Kortreferat fört vid SKBKs styrelsemöte  
onsdagen den 8 juni 2016, kl. 19.00 
 
Närvarande: Elisabet Hovberg, ordförande 
  Lena Lidsell, sekreterare 
  Kerstin Dahlström, kassör 

Bengt Brotén, ledamot 
Kristina Gellerstedt, ledamot 
Gunilla Laudon Andersson, tjänstgörande suppleant 
 

Ej närvarande: Sara Stenudd, vice ordförande 
  Emma Bååth, ledamot 
  Ann-Britt Öhman-Sporron, 2:e suppleant 
 
Plats:  Telefonmöte 
 
Protokoll:  Nr 5-2016/2017 
 
 
 
 
 Kassören rapporterar: 

5:1 Kassarapport 
I kassan finns 121 061:41 kronor.  

 5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar 
Klubben har 134 medlemmar. 

Bordlagda frågor 
Grundutbildning för Avelsfunktionärer 15-16 oktober 
SKK bjuder in till Grundutbildning för Avelsfunktionärer. Kristina 
Gellerstedt anmäler intresse. Frågan bordläggs tills nästa möte. 
 
SKKs Avelskonferens den 19-20 november 
Ordförande Elisabet Hovberg anmäler intresse av att närvara. Frågan 
bordläggs tills nästa möte. 

  
 Aktiviteter 2016 

 BPH-test den 21 maj 
 Gunilla Andersson Laudon rapporterade att BPH-testen i Östervåla blev 
en intressant och trevlig dag. Testbanan var mycket bra upplagd med 
kunniga och trevliga testledare. Under dagen testades 9 bedlington. 
Lena Lidsell rapporterar att ytterligare 10 bedlington testats under maj 
månad. Det gör totalt 19 stycken, vilket är mycket bra. Totalt har nu över 
25 bedlington BPH-testats, vilket är målet i RAS-dokumentet fram till 
2018.  

 
 



SM i Viltspår 
Monika Höglund med Rejs har anmält intresse av att representera 
klubben vid Svenska Terrierklubbens SM i Viltspår. Styrelsen beslutar att 
klubben står för anmälningsavgift och gemensam middag. Sekreteraren 
får i uppdrag att meddela Monika och anmäla ekipaget till Svenska 
Terrierklubben. 
 
Östsvenska Terrierklubbens Matchshow 
Ordförande rapporterar att 8 bedlington deltog i ÖsTeks Matchshow den 
25 maj. Matchshowen är en inofficiell lagtävling där Bedlingtonlaget 
vann. Vinnaren får bjuda på tårta kommande år. 

 
 Tävlingskommittén 

Inofficiell Rasspecial 2016 
Ordförande rapporterar för Tävlingskommittén att det inkommit 20 
anmälningar till SKBKs inofficiella Rasspecial 2016 i Tvååker. 
Tävlingskommittén väntar in fler anmälningar och anmälningstiden har 
därför förlängts till den 13 juni. Kassören rapporterar att årets Rasspecial 
är budgeterad att gå med noll kronor i resultat, efter intäkter 10 000 
kronor och utgifter 10 000 kronor. 

 
Officiell Rasspecial 2017 
Ordförande rapporterar för Tävlingskommittén att ny plats för SKBKs 
officiella Rasspecial 2017 blir Vilsta i Eskilstuna. 
 

 Avelskommittén  
Styrelsen har tidigare beslutat om annonser på hemsidan för hanhundar 
för avel. Annonspriserna har dock upplevts för höga av medlemmarna 
och AK förslår därför en sänkning till 100 kronor för första hanhunden 
och därefter 50 kronor. Styrelsen beslutar att anta förslaget från AK. 
 

 Facebook 
 Inläggen har blivit flera den sista tiden. Styrelsen uppmanas att tänka på 

Facebook och bidra med innehåll. 
 
 Bedlington Nytt och Terrierposten  

Bedlington-Nytt nr 1 2016 
Återbetalning har skett från Postnord för felaktig portodebitering för nr 
1/2016 med 1 430 kronor. 

 
 Bedlington-Nytt nr 2 2016 

Ska tryckas inom kort och bör nå medlemmarna före midsommar. 
  
 Bedlington-Nytt 2017 

Sekreteraren rapporterar offert inkommit från Amo Tryck för tryck av 
Bedlington-Nytt 2017. Styrelsen anser att priset är för högt. Inför nästa 
offertomgång ska tidningens papperskvalitet diskuteras för att dra ner på 
tryckkostnaderna. 

 



 Hemsidan 
Hemsidan uppdateras ungefär en gång i månaden. 

 
 Övriga frågor  
 Klubbfolder   

Bengt Brotén rapporterar att han hämtat klubbfoldern hos Amo Tryck. 
Foldern ser bra ut. Tillsvidare finns foldern hos Bengt Brotén. Ett 50-tal 
ex skickas till Kristina Gellerstedt för att rekrytera medlemmar på 
utställningar i norra Sverige. 

  
 Nästa möte  

Nästa möte blir tisdagen den 2 augusti 2016 kl. 19.00. Ev återbud 
anmäls till ordförande. 

 
  
 
 


