Kortreferat för styrelsemöte med
SKBK måndagen den 26 april 2021,
kl. 19.00
Plats:

Telefonmöte
Free Conference Call
Telefon 070-194 00 06
Kod 407 98 70

Protokoll:

Nr 3 2021/2022

Närvarande:

Lena Lidsell, ordförande
Elisabeth Hovberg, v ordförande
Helene Ålstig Nordin, sekreterare
Annelie Varg, ledamot
Lena Jansson, ledamot
Gunilla Laudon Andersson, tjänstgörande suppleant
Bengt Brotén, tjänstgörande suppleant

Förhinder:

Karolina Lidsell, kassör
Linda Lindström, ledamot

§5

Kassa- och medlemsrapport
5:1 Kassarapport
Skriftlig rapport från kassören, som anmält förhinder till mötet.
- Just nu finns det 86 584,67kr på kontot.
Jag har gjort följande betalningar sedan förra styrelsemötet:
- Utlägg Lena Lidsell Frimärken BN 324kr (utland)
- Tryck BN Graf & Bild 3 298kr
- Porto Postnord för BN 2 096,75kr (Svenska medlemmar)
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
SKBK har just nu 131 medlemmar totalt, fördelat på:
- 3 hedersmedlemmar
- 81st helbetalande
- 14st familjemedlemmar
- 1st juniormedlem
- 7st utländska medlemmar
- 25st gåvomedlemmar

§8

Aktiviteter
Inga aktiviteter. Nya riktlinjer om Covid-19 kommer från SKK den 7 maj.

§9

Tävlingskommittén
Eventuell rasspecial den 8 augusti om FHM regler tillåter det, pga covid19. Domare ännu inte bestämt. Inofficiell utställning.

§ 10

Avelskommittén
Rapport från SKKs Avelskonferens. Anneli Warg gav en kort rapport från
avelskonferensen. Vårt största hot är så kallade design hundar och övriga
blandraser. Hur ska vi höja rashundarnas status?
SRD-fråga från SKK besvarad av ordförande. Bedlington är inte en ras
som bör ingå i SKKs SRD-program.

§ 11

Facebook
Inga nya inlägg på Facebook.

§ 12

Bedlington Nytt och Terrierposten
Kostnaden för BN nr 1/21 blev totalt 5 718 kr (42 kr/st). Bedlington-Nytt nr
2 ska enligt förslag från Årsmötet vara ett digitalt nummer.
På fråga från ordförande beslutar styrelsen att istället bevilja kostnaderna
för ett tryckt nummer.

§ 13

Hemsidan
Ordförande rapporterar att Ninna Odehag tar över som huvudsaklig
webmaster för hemsidan.

§ 14

Övriga frågor
Fortnox
Kassören har rapporterat att kostnaderna för SKBKs bokföringsprogram
Fortnox har ökat till 1 485 kr/år. Styrelsen godkänner kostnaden.
Domarkompendiet
Ordförande rapporterar att domarkompendiet för bedlington kommer att gå
på tryck. Kostnad enligt offert 3 084 kronor för 150 ex. SKBK kommer att
ersättas med 3 000 kronor från SvTeK för tryckkostnaden. SvTeK erhåller
100 ex.
Styrelsen godkänner överupplagan till en kostnad av 84 kronor och att
domarkompendiet kan säljas till klubbens medlemmar för 70 kronor/styck
inkl porto. Annons läggs ut i kommande Bedlington-Nytt.
Hemsida/ Donationspengar
Hemsidan behöver förenklas. Anneli Warg föreslår att pengar till en ny
hemsida bekostas med donationspengar. Styrelsen beslutar att ge
ordförande i uppdrag att höra med Ninna Odehag om hon kan göra en
enklare variant av hemsidan inkl gammalt material och inkomma med en
offert för kostnaderna.

§ 15

Nästa möte
Beslutades till torsdagen den 27/5 kl. 19.00

§ 16

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Helene Ålstig-Nordin
Sekreterare

Lena Lidsell
Ordförande

Gunilla Laudon Andersson
Tjänstgörande suppleant

