
 

 
Kortreferat för styrelsemöte med  
SKBK  torsdagen den 27 maj 2021, kl.  
19.00 
 
 
Plats: Telefonmöte 
  
Protokoll: Nr 4 2021/2022 
 
Närvarande:  Lena Lidsell, ordförande 
  Elisabeth Hovberg, v ordförande 

Helene Ålstig Nordin, sekreterare 
 Karolina Lidsell, kassör 

Annelie Warg, ledamot 
 Lena Jansson, ledamot 

Bengt Brotén, tjänstgörande suppleant  
 
Förhinder: Linda Lindström, ledamot 
 Gunilla Laudon Andersson, suppleant 
 
 
§ 5  Kassören rapporterar: 

  5:1 Kassarapport 

Totalt på kontot finns 84 184,67kr. Kassören redogör för 
resultatrapporten: 
Utbetalt: 
- Kristina Gellerstedt 312kr för utgifter vid årsmötet 
- Fortnox faktura på 1 485kr 
- Tryck domarkompendium på 3 085kr  
 Just nu ca 84 000 kronor på kontot, främst medlemsavgifter.  

Budgeten för Bedlington-Nytt har ökat i och med att vi istället för att 
göra ett digitalt nummer nu i maj, i stället beslutat att göra ett tryckt 
nummer. 

5 000 är budgeterat för uppfödarmötet, om det ställs in kommer vi att ha 
de pengarna som överskott. 
 
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar 
 141 medlemmar fördelat på följande sätt: 
81st helbetalande  
13st familjemedlemmar 
36st gåvomedlemmar  
3st hedersmedlemmar  
1 juniormedlem 
7st utländska medlemmar  



 
   
§ 8 Aktiviteter 

 Styrelsen beslutade att skicka Elisabet Hovberg och Rut Jonsson till 
Viltspårs-SM som representanter för klubben till en kostnad av 500 
kr/person. Anmälningsavgiften utbetalas när tävlingen är genomförd. 
 

§ 9 Tävlingskommittén 
 Karolina Lidsell redogjorde för planerna för Rasspecialen den 8 augusti 
på Vilsta camping i Eskilstuna. Maila gärna Karolina om tips på 
sponsorer. Styrelsen beslutade att genomföra rasspeciealen om FHM; s 
rekommendationer tillåter det. Information kommer att kungöras i 
Bedlington-Nytt nr 2, på Facebook och på Hemsidan. 

 
§ 11 Facebook    

 Senaste publiceringen handlar om utgivning av Bedlington-Nytt nr 2 och  
om smuggelhundar. 

 
§ 12 Bedlington Nytt och Terrierposten 

 Bedlington-Nytt nr 2 ligger på tryckeriet. Kommer ut under vecka 23. Allt 
material fick inte plats och redaktionsrådet undrar om det går att 
tidigarelägga tidningen som skulle kommit ut i oktober till september. 

                     Styrelsen beslutade att bifalla redaktionsrådets önskan. 
 Även Terrierposten kommer att komma ut i vecka 22-23. 
 
§ 13 Hemsidan   

 Ordförande har frågat Ninna Odehag om att göra en enklare hemsida 
och bett om en offert. Inget svar har dock inte kommit i skrivande stud. 

  
§ 14 Övriga frågor 

SKK:s namninsamling om smuggelhundar och massimport av hundar.  
Många har redan skrivit under hos SKK. Styrelsen beslutade att vi delar 
länken på Facebook. Ordförande kontaktar Patricia Eriksson om att göra 
det. 

   
§ 15 Nästa möte 

Fastställdes till måndagen den 26 juli 2021, kl.19.00. Elisabet Hovberg 
anmäler förhinder. 

§ 16  Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet:     Justeras: 



         

Helene Å Nordin     Lena Lidsell 
Sekreterare       Ordförande 

 

Karolina Lidsell 
Justerare 

  


