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Kassören rapporterar: 

Kassarapport 
I kassan finns 39.882:99 kronor. 

Medlemsrapport och nya medlemmar 
110 nya medlemmar, varav sju nya. Poängställningen i tävlingen ”Årets 
medlemsvärvare” har kennel Notice två poäng och kennel 
Smultronblomman fyra poäng.  
 
Arbetsgruppen för RAS 
Några förtydliganden är gjorda i RAS i samarbete med SvTek. RAS-
dokumentet är insänt på nytt till SKK för godkännande.  

Tävlingskommittén 
Tävlingskommittén har haft möte, och nästan allt är klart för årets 
rasspecial med domaren Wilma Jansen. Kassören rapporterade att ett 
antal mindre priser köpts in för 400 kronor. En budget ska upprättas till 
nästa styrelsemöte. 
Lena Lidsell framförde önskemål om att framtida rasspecialer läggs i maj 
eller augusti för att lättare få ihop anmälningar. Tävlingskommittén tar 
med sig frågan till diskussion. 

 
Avelskommittén  

 Annons om Westiealliansens föreläsning om hud den 26 oktober 2013 
kommer i Bedlington-Nytt nr 2/2013 och ska även annonseras på SKBKs 
hemsida. Lena Lidsell rapporterade att avelskommittén haft möte och 
diskuterat en kortversion av mål och strategier i RAS samt enkät om 
valphänvisningsreglerna. 
Lena Lidsell rapporterade också att hon tror att kostnaderna för att hyra 
lokal för uppfödarmötet på Såstaholm blir alltför höga och föreslog att 
Ninna Odehag, Agneta Odehag och Lena Lidsell uppdras till nästa 
styrelsemöte att se över nytt datum och ny plats för höstens 
uppfödarmöte. Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

 
 



Bedlington Nytt  
Bedlington-Nytt nr 2 trycks i vecka 25. Ewa Pajuniemi framförde fråga 
från redaktören Malin Eriksson om styrelsen kan godkänna att han-
hundar som DNA-testats, men som inte fått provsvar från SLU, får delta i 
numrets ”Hanhundsspecial”. De hanhundar det gäller har bakgrunds-
kollats heriditärt av redaktören, vilket också kommer att noteras. 
Styrelsen godkände att dessa hanhundar får vara med i numret. 

Hemsidan 
Ninna Odehag jobbar vidare på att uppdatera hemsidan. 
Ewa Pajuniemi framförde synpunkter på att även uppfödare 
utan kennelnamn borde få stå med på SKBKs uppfödarlista. 
Lena Lidsell föreslog att denna fråga tas med i enkäten om 
valphänvisningsreglerna, vilket styrelsen också beslutade. 
Ewa Pajuniemi framhöll dock att det var ett tidigare 
styrelsebeslut som då också kan rivas upp av sittande 
styrelse. 

 


