
 
 

Kortreferat från styrelsemöte med   
SKBK måndagen den 26 juli 2021 
kl. 19.00 
 
 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande:  
Lena Lidsell, ordförande 
Helene Å Nordin, sekreterare 
Karolina Lidsell, kassör 
Annelie Warg, ledmot 
Linda Lidström, ledamot 
Lena Jansson, ledamot 
Gunilla Laudon Andersson, tjänstgörande suppleant 
Bengt Brotén, suppleant 
 
Anmält förhinder:  
Elisabeth Hovberg, vice ordförande   
   
  
§ 5  Kassören rapporterar: 
5:1 Kassarapport 
I dagsläget 85 761 kronor på klubbens bankgirokonto. 

Utgifter för juni och juli månad:  

- Deltagande i avelskonferens SKK för Anneli Warg; 600kr  

- Tryck Bedlington Nytt nr 2; 3298kr 

- Presentkort layout; 400kr 

- Utlägg Lena Lidsell; frimärken 240kr, porto utländska medlemmar för BN 396kr, 

kuvert 49,50kr 

- Porto Postnord för Bedlington-Nytt nr 2; 2080kr 

- Ersättning Viltspårs-SM Rut Jonsson; 500kr 

- Klubbförsäkring SvTEK; 570kr  

Inkomster:  
Medlemsavgifter, Domarkompendiet, Rasspecialen 
 
Anneli Warg framförde önskemål om att resultatet för 2020 förs in i årets 
resultatrapport. Ordförande tackade för förslaget, och styrelsen beslutade enligt 
förslaget. 
 
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar 
142 medlemmar totalt fördelat på:  
3 hedersmedlemmar 
86 helbetalande  
1 junior 



32 gåvomedlemmar 
13 familjemedlemmar  
7 utländska medlemmar  
 
§ 8  Aktiviteter 
Rapport från Viltspårs-SM 
Rut Jonsson har lämnat en rapport kring Viltspårs-SM. Denna rapport kommer att 
presenteras i kommande Bedlington-Nytt. 
 
Bedlingtonrace på Greyhoundpark i september (Beslut) 
Mötet beslutade att stå för kostnaden av 2000 kr för hyran av banan. 
Förslag att kostnaden för deltagande ekipage höjs från 100 till 150 kr/ekipage. Mötet 
beslutade att vi höjer deltagaravgiften 
 
§ 9  Tävlingskommittén 
Rasspecialen i augusti (Beslut) 
Kassören redovisade budgeten. Bygger på att minst 23 hundar anmäls. Just nu 19 
anmälda. Styrelsen beslutade att förlängd anmälningstid till 30 juli. 
  
I dagsläget ser rasspecialen ut att gå med ett minusresultat på ca 2000 kr. Styrelsen 
föreslår tävlingskommittén att presentera skojklasser som man kan anmäla till på 
plats för att få in mer intäkter.  
Styrelsen beslutade att genomföra rasspecialen trots eventuell minusresultat. 
 ´ 
  
§ 11  Facebook    
Publicerat just nu är information om rasspecialen och efter det info om Bedlington 
race på Greyhoundbanan i Åkersberga. 
 
§ 12  Bedlington Nytt och Terrierposten 
Bedlington-Nytt nr 3 kommer att ges ut i september och enligt tidigare beslut i tryckt 
form. Aktivitetskommittén med Bengt Brotén och Margareta Bremer ska försöka bidra 
med en artikel om Bedlington-race. 
 
Terrierposten nr 4 i september/oktober. Förhoppningsvis kommer vi att ha med 
någon artikel om rasspecialen och ev bedlingtonracet. 
 
 
§ 15  Nästa möte 
Måndagen den  23 augusti, kl.19.00. (Mötet flyttades fram till onsdagen den 25 
augusti, på begäran av ordförande). 
 
§ 16  Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 



 
Helene Å Nordin 
 
 
Justeras: 
 
 

  
Lena Lidell    Karolina Lidsell 
 
 
  


