
 
 

Kortreferat för styrelsemöte med   
SKBK onsdagen den 29 september 2021 
kl. 19.00 
 
 
Plats:  Telefonmöte 
  
Protokoll:   Nr 8 2021 
 
Närvarande:  Lena Lidsell, ordförande 
 Elisabet Hovberg, v ordförande 
 Helene Å Nordin, sekreterare 
 Karolina Lidsell, kassör 

Anneli Warg, ledamot 
Linda Lidström, ledamot 
Lena Jansson, ledamot 

 Gunilla Laudon Andersson, 1:a suppleant 
 Bengt Brotén, 2:a suppleant 
 
 
§ 1 Mötets öppnandes och godkännande av kallelse  
 
§ 2 Val av en ledamot att jämte ordförande justera protokollet 
    
§ 3 Anmälan till övriga frågor och godkännande av föredragningslistan 
  
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
  
§ 5 Kassören rapporterar 

5:1 Kassarapport  
 Just nu finns det 94 154kr på kontot.  

           - Klubben har fått in 3 000kr i från anmälningarna till bedlington-racet.  
           - Betalat Lena Lidsell 360kr i ersättning för porto. 
            - Betalat Elisabeth Hovberg reseersättning, 500 kr för Viltspårs-SM enligt 
            styrelsebeslut .           

- Klubben har fått 3 000kr från SvTEK som ska täcka kostnaderna för 
domarkompendiet.  
- Betalat tryck av katalog för rasspecialen på 1 012kr.  

 
 5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar 

Totalt 141st medlemmar fördelat på:  

- 3 hedersmedlemmar 

- 87 helbetalande medlemmar 

- 30 gåvomedlemmar 

- 1 juniormedlem 

- 13 familjemedlemmar 



- 7 utländska medlemmar 

 

Styrelsen godkände kassarapporten och medlemsrapporten. 

§ 6 Inkommande skrivelser, Dnr: 

§ 7 Utgående skrivelser; Dnr 
 
§ 8 Aktiviteter 

Bengt Brotén redovisade klubbens ”prova-på” Bedlington-race på Åkersberga 
Greyhoundpark den 26 september med 16 deltagare. 

 
§ 9 Tävlingskommittén 

Årets rasspecial gick med vinst; 3 428 kronor. Stort tack till 
Tävlingskommittén för en väl genomförd rasspecial och en trevlig dag. 
Rasspecialen 2022 blir den 19 juni i Leksand. Officiell utställning med 
möjlighet till cert. Domare blir Mark Walshaw, England. 

 
§ 10 Avelskommittén 
 Få uppfödare har bidragit till klubben med DNA-resultat under året. 

SvTeK arrangerar en avelskonferens den 16 oktober. SKBKs avelsråd är 
inbjudan. 

 
§ 11 Facebook    

Idag ligger det ute nya foton och filmer från Bedlington-racet på Facebook 
samt bilder och resultat från rasspecialen. 
 

§ 12 Bedlington Nytt och Terrierposten 
Bedlington-Nytt  
Nr 3-4 kommer ut i vecka 42. Numret innehåller 28 sidor varav 10 sidor från 
rasspecialen inklusive mängder med bilder. 
Terrierposten 
 I nummer 3 finns ett reportage från vår rasspecial. I nummer 4 kommer ett 
reportage från klubbens bedlington-race. 
  
Anneli Warg föreslår, om möjligt, att klubben ger ut en digital tidning inför jul, 
då få haft möjlighet att annonsera i nr 3-4, som tidigarelades minst en 
månad. 
 

§ 13  Hemsidan  
  
§ 14 Övriga frågor 

SKK har delgett SvTeKs rasklubbar förslag till ny typstadga. SvTeK önskar 
synpunkter inför Kennelfullmäktige den 23-24 oktober. Ordförande får i 
uppdrag att se igenom förslaget och signalera till styrelsen om några förslag 
till ändringar behöver diskuteras. 

  
§ 15  Nästa möte 

Fastställdes av styrelsen till tisdagen den 26 oktober, kl. 20.00. 



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

Sekreterare: 

 

Helene Å Nordin 

 

Justeras: 

 

Lena Lidsell   Karolina Lidsell 

  

  
 

 

 

 


