Kortreferat för styrelsemöte med
SKBK onsdag 25 augusti 2021
kl. 19.00
Plats:

Telefonmöte

Dagordning:

Nr 7 2021

Närvarande:

Lena Lidsell, ordförande
Elisabet Hovberg, v ordförande
Helene Å Nordin, sekreterare
Karolina Lidsell, kassör
Annelie Warg, ledmot
Linda Lidström, ledamot
Lena Jansson, ledamot
Gunilla Laudon Andersson, suppleant
Bengt Brotén, suppleant

§1

Mötets öppnandes och godkännande av kallelse

§2

Val av en ledamot att jämte ordförande justera protokollet

§3
.
§4

Anmälan till övriga frågor och godkännande av föredragningslistan

§5

Kassören rapporterar

Föregående mötesprotokoll

5:1 Kassarapport
89736 kr på kontot
Kassören redovisade vilka fakturor hon betalat, kostnader för bland annat
rasspecialen. Alla fakturor är ännu inte inkomna.
Terrierklubben har ännu inte betalat för domarkompendiet.
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
I dagsläget totalt 145 medlemmar.

§6

Inkommande skrivelser, Dnr:

§7

Utgående skrivelser; Dnr:

§8

Aktiviteter
Bedlington-race: I skrivande stund fyra anmälda som betalat. Det är dock 15
som anmält sig. Anmälan går ut 6 september.

§9

Tävlingskommittén
Redovisning av rasspecialen 2021:
Utfallet just nu ser bra ut, ett plus på ca 3 600 kr. Beror på bra sponsring
samt fler anmälda än vad som var beräknat. En trevlig dag med ett
fantastiskt prisbord.
Rasspecial 2022:
Planeras att gå av stapeln i Leksand. Det kommer att bli en officiell
utställning. Förmodligen blir det i juni. Ordförande får i uppdrag att ta kontakt
med tävlingskommittén och se till att en arbetsgrupp bildas.

§ 10

Avelskommittén
Ordförande får i uppdrag att vid nästa styrelsemöte redovisa hur många
Domarkompendier som är sålda.

§ 11

Facebook
Information om Bedlington-racet ligger ute.

§ 12

Bedlington Nytt och Terrierposten
Redaktionsmöte för Bedlington-Nytt 1 september. Mötet beslutade att vi
trycker nästa nummer i början av oktober
Manusstopp för Terrierklubben i slutet av augusti. Där kommer det att finnas
ett reportage från rasspecialen.

§ 13

Hemsidan

§ 14

Övriga frågor

§ 15

Nästa möte
Beslutades till onsdagen den 29 september kl.19.00

§ 16

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Helene Ålstig Nordin

Lena Lidsell

Gunilla Laudon Andersson

