Kortreferat från styrelsemöte med SKBK
onsdagen den 9 maj 2012
Närvarande:

Ninna Odehag, ordförande
Agneta Odehag, kassör
Ewa Pajuniemi, ledamot
Lena Lidsell, tjänstgörande suppleant
Josefine Olsson, från §13

Godkännande av kallelse och dagordning och anmälan till övriga
frågor
Till protokollet noterades att mötet den 2 maj blev framflyttat till dagens
datum. Följande övriga frågor anmäldes:
Rapport från terrierfullmäktige, hälsoenkät, ansvarig utgivare, norska
topplistan samt anmälan mot medlem.
Kassörens rapport:
5:1 Kassarapport
I kassan finns 20.743:53.
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Klubben har i dagsläget 102 medlemmar. Kassören skickar ut
medlemsmatrikel till styrelsen.
Styrelsen beslutade att ta bort följande kennlar från hemsidan som inte
betalat in medlemsavgiften till dagens datum; Borsalino´s, Chablue och
Villabris, samtliga i Norge.
Aktiviteter 2012
Rasspecialen
Ordförande rapporterade att anmälningar börjar komma in till
Rasspecialen. 2 000 kronor i sponsring har också kommit in.
Agneta Odehag rapporterade att jubileumsmuggarna är målade och
klara.
Arbetsgruppen för RAS
Arbetsgruppen för RAS har skickat revideringen till styrelsen.
Lena Lidsell framförde en del synpunkter, bland annat att MH-tester bör
bytas ut mot nya BPH-testet, som står för Beteende- och personlighetsbeskrivning hund och som är SKKs nya mentaltest.
Lena Lidsell påtalade också vikten av att revideringen av RAS förankras
bland uppfödare och medlemmar, vilket också noterats i Årsmötesprotokollet.
Styrelsen beslutade att arbetsgruppen går igenom inkomna synpunkter
och därefter återkommer med en ny version till styrelsen.
Tävlingskommittén

Ordförande rapporterade att Tävlingskommittén diskuterat kommande
års Rasspecialer vad avser platser och domare.
Avelskommittén
Lena Lidsell rapporterade att Avelskommittén haft ett möte och beslutat
sig för att börja med en genomgång av avelsbasen för åren 2000 till
2010.
Lena Lidsell rapporterade också att Karolina Lidsell, på uppdrag av
avelskommittén, kommer att sammanställa alla listor med inskickade
DNA-resultat genom åren och som sedan kan kungöras på SKBKs
medlemssida.
Bedlington Nytt
Styrelsen beslutade att halvera annonspriserna för uppfödare och
medlemmar i pdf-tidningarna till:
A4-format – 100 kronor
A5-format – 50 kronor
För kommersiella annonser:
A4-format – 200 kronor
A5-format – 150 kronor
Priserna gäller för annonser i både svart/vitt och i färg.
Hemsidan
Ordföranden rapporterade att uppdateringar sker kontinuerligt på
hemsidan.
Styrelsen beslutade att ge Josefine Olsson i uppdrag att undersöka om
klubben kan öppna ett öppet Facebook-konto, men där det går att
kontrollera eventuella inkommande kommentarer.
Övriga frågor
SKBKs medlemssidor
Styrelsen diskuterade vad som kan vara lämplig information till
medlemmarna på nya medlemssidan, förutom Bedlington Nytt.
Styrelsen beslutade att ge ordförande i uppdrag att börja lägga över en
del information från SKBKs hemsida till medlemssidan.
Norska topplistan
Ordförande rapporterade att en förfrågan har skickats till en medlem i
Norge om poängberäkning av den norska topplistan, men att inget svar
har erhållits ännu.
Hälsoenkät
Lena Lidsell frågade hur arbetsgruppen för RAS tänkt sig redovisa
hälsoenkäten. Ordförande rapporterade att en redovisning kommer i
Bedlington Nytt nr 2.

Terrierfullmäktige
Klubbens delegater vid årets Terrierfullmäktige var Ewa Pajuniemi med
Agneta Odehag som suppleant. Styrelsen har fått en skriftlig rapport som
också föredrogs på mötet.
Ansvarig utgivare
Då två nummer av Bedlington Nytt kommer att vara i pdf-format på
hemsidan 2012, beslutade styrelsen att ej registrera ansvarig utgivare
Agneta Odehag hos Patent- och Registreringsverket till en kostnad av
2 500 kronor. Tidningen kan ej anses som periodisk skrift då endast två
tryckta nummer ges ut.
Anmälan mot medlem
Styrelsen diskuterade om det är lämpligt att en medlem och
förtroendevald i klubben anmäler en annan medlem till SKKs
disciplinnämnd. Styrelsens uppfattning är att handlandet måste ses som
oetiskt och uppmanar klubbens medlemmar att i möjligaste mån reda ut
eventuella frågor och konflikter medlemmar emellan genom personliga
samtal.

