
 
 

Kortreferat för styrelsemöte med   
SKBK måndagen den 22 mars 2021,  
kl. 19.00 
 
 
Plats: Telefonmöte 
  
Protokoll: Nr 2/2021/2022 
  
Närvarande:   Lena Lidsell, ordförande 

Elisabet Hovberg, v ordförande 
  Helene Ålstig-Nordin, sekreterare 
  Karolina Lidsell, kassör 
  Anneli Warg, ledamot 
  Lena Jansson, ledamot 
  Linda Lindström, ledamot 
  Gunilla Laudon-Andersson, 1:e suppleant, från §12 
 
Ej närvarande:  Bengt Brotén, 2:e suppleant 

 
  
§ 5 Kassören rapporterar: 

5:1 Kassarapport  
Just nu 90 515 kr dessa är mest medlemsavgifter. Få utgifter än så länge. 
Karolina redovisade resultatrapporten..  
 
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar  
Just nu 135 stycken medlemmar totalt fördelat på: 
3 hedersmedlemmar, 76 helbetalande, 13 familjemedlemmar,  
36 gåvomedlemmar, 1 junior och 6 utländska medlemmar. 

§ 8 Aktiviteter 
 Inga aktiviteter genomförda på grund av Covid-19. 
 
§ 9 Tävlingskommittén 
 Inget att rapportera. 
 
§ 10 Avelskommittén 

SKK bjuder in till Avelskonferens i april. Kostnad 600 kr. Lena Lidsell kommer 
ev att delta via Terrierklubben. Vi hör om någon i avelskommittén vill delta. 
Styrelsen beviljar en person att för klubbens räkning delta och senare avge 
en rapport till AK och medlemmar i klubben via tidningen Bedlington-Nytt. 
Ordförande tar kontakt med Avelskommittén. 

 
Mötet beslutade att ordförande kommer att besvara frågan från SKK gällande 
SRD, att bedlingtonterrier inte är en ras som behöver listas i SKKs SRD-
program, Särskilda rasspecifika domaranvisningar. 



  
 
§ 12 Bedlington Nytt och Terrierposten 

Bedlington-Nytt är på väg ut. 111 ex skickas ut. Dyrt att skicka till medlemmar 
utomlands. Terrierposten har precis kommit ut.  

 
§ 13  Hemsidan  

Webmaster saknas fortfarande. Nytt förslag på person har inkommit. 
Ordförande ska ta kontakt och återkommer på nästa styrelsemöte.  

  
§ 14 Övriga frågor 

Policy för inbetalningar. Redan beslutad av förra styrelsen. Karolina 
redovisade bakgrunden till policyn. Ansvaret ligger på den som betalar in. 
Detsamma gäller för tävlingar i klubben. Inga pengar betalas tillbaka. 
 
Svenska Terrierklubbens Viltspårs-SM tas upp till diskussion när klubben får 
en inbjudan. 

  
§ 15  Nästa möte 

Styrelsen fastställer nästa möte till måndag 26/4, kl. 19.00. 

§ 16 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

       

     

Helene Ålstig-Nordin   Lena Lidsell 
Sekreterare    Ordförande 
 

Justeras: 

 

Karolina Lidsell 
Kassör och ledamot 



  

  
 

 

 



 


