
Kortref från Protokoll fört vid SKBKs styrelsemöte  
7 november. 
 
Närvarande: Elisabet Hovberg, ordförande 
  Lena Lidsell, vice ordförande 
  Anneli Warg, kassör 

Catrin Eriksson, sekreterare 
Gunilla Laudon Andersson, ledamot 
Kristina Gellerstedt,ledamot 
Bengt Brotén, tjänstgörande suppleant 
 

Protokoll:  Nr 8  2018/2019 
                  
 
 Kassören rapporterar 
   5:1 Kassarapport 

 20181107  84096:-  ( 3800:- för tidningen är ej betalt.) 

5:2 Medlemsrapport och nya medlem 
3 nya medlemmar + 5 gåvomedlemsskap   

 
 Årsmöte 2019   
    
 Tid och Datum  prel 9 februari  
Ansvarig:  Ordförande Elisabeth Hovberg och vice ordf Lena Lidsell 

Plats och Lokal  

Ansvarig: Ordförande Elisabeth Hovberg och vice ordf Lena Lidsell 

Kallelse och motioner 

Kallelse och information om motioner ska kungöras på hemsidan snarast samt på 
Facebook och i Bedlington-Nytt nr 3. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 
9 januari 2019.  

Ansvarig: vice ordf Lena Lidsell  

Handlingar till Årsmötet 2019 

Styrelsen beslutar att samtliga handlingar till Årsmötet ska vara klara till  

styrelsemötet den 10 januari 2019 kl 19:30 för att kungöras på hemsidan senast 31 

januari. 

 

Följande uppdrag delas ut, med ansvariga ledamöter inom parantes: 

Dagordning (Lena) 

Verksamhetsberättelse (Catrin och Elisabet) 

Balans- och resultaträkning (Anneli) 

Rambudget inkl utfall för 2018 (Anneli) 

Revisionsberättelse (Anneli) 

Kontakt med Valberedningen (Är alla poster tillfrågade, inkl revisorer och 



revisorssuppleanter samt Valberedning (Elisabet) 

 Årsrapport Tävlingskommittén (Ninna – Lena meddelar) 

 Årsrapport Avelskommittén (Lena) 

 Valphänvisningsrapport (Lena) 

 Verksamhetsplan (Elisabet/Lena) 

 Röstlängd (Anneli) 

 

Medlemsavgift för 2020 

Styrelsen beslutar föreslå Årsmöte oförändrade medlemsavgifter för 2020, d v s 250 

kronor för helbetalande medlem?  

Förslag att : Juniormedlemsskap upphör.  

Förslag att : Förstagångsmedlemsskapet upphör.  

Familjemedlem 50 kr 

Utländsk medlemsskap 300 kr 

Gåvomedlemsskap 100 kr i Sverige och 150 kr utomlands 

Motioner 

Ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 januari 2019.  

  

 Propositioner från styrelsen 

Styrelsen har inga propositioner till Årsmötet.  

 

Protokollförare vid Årsmötet 

 Bordlägges till nästa möte.  

 

Diplom till Årets vinstrikaste bedlington 

Styrelsen ger ordförande i uppdrag att höra med Patricia Eriksson om hon kan ta 

fram diplom till Årets Uställningsbedlington, Årets Veteran och Årets Allround 

som ska delas ut vid Årsmötet. Ersättning beviljas med 500 kronor exkl 

materialkostnad. Rapport om detta nästa möte. 

Ansvarig: Catrin  

 

Uppfödartävling för gåvomedlemskap 

Styrelsen ger kassören i uppdrag att ordna pris till vinnande kennel som samlat flest 

gåvomedlemskap under 2018. 

Ansvarig: Anneli Warg och Catrin E  

 

Championmedaljer för 2018 

Ansökan om championmedalj ska inlämnas till styrelsen före den 9 januari 2019. 

Notis i Bedlington-Nytt nr 3/2018, på Facebook samt på hemsidan.  

Ansvarig: Lena Lidsell 
 
 



 
  
   Aktiviteter  
   Monter på Stora Stockholm- SKBK får vara med i SvTeks monter ev.Lena 
   Lidsell återkommer om detta 
   Bedlingtonrace 7 oktober- alla 20 deltagarna nöjda.  
    
 Avelskommittén. 

− RAS- jobbas med nu 
  
 Bedlington Nytt och Terrierposten   
    - BN nr 3 manusstop 1 november men det går fortfarande att lämna in 
      material.   
        - TP manusstopp 1 november 
 

 

 Övriga frågor 
              Uppfödarmöte till våren läggs lite norrut  
              Medlemsansvarig – Nina Engevi håller i det tills vidare 

 

 Nästa möte 
      8 december på Stora Stockholm en kort avstämning inför årsmötet.  

 

 


