
 

 

Kortreferat från styrelsemöte för Skandinaviska 
bedlingtonklubben den 20 februari 2013  
 
Närvarande: Ninna Odehag, ordförande 
  Ewa Pajuniemi,vice ordförande 
  Christina Bodén, sekreterare 
  Agneta Odehag, kassör 

Jennie Johansson, ledamot  

Josefine Olsson, ledamot från §6 

Lena Lidsell, ledamot 

Eva Byberg, suppleant 

Sara Stenudd, suppleant 

 
 

 
  Kassören rapporterar: 

5:1 Kassarapport 
I kassan finns 39 588,29 kronor.  
 

5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar 
Sedan årsmötet har klubben fått tre nya medlemmar. 

Inkomna skrivelser; Dnr 
 DNA, från kennel Velvety 

Lena Lidsell har pratar med kennelinnehavarna och frågan är utagerad. SLU:s 
testresultat är inte sekretessbelagda  
Kallelse till TF 
Ninna Odehag åker dit genom Svenska Terrierklubben. Vilka som mer ska åka 
bordlägges tills vi får en mer detaljerad kallelse.  
Katalogisering av tidskrifter 
Christina Bodén tar kontakt om de tidningar de saknar.  
Hundägar/hundens dag i Bulltofta, Skåne 
Ninna Odehag lägger ut på hemsidan. Jennie Johansson åker gärna dit om hon får 
någon med sig. 

  

 
Utgående skrivelser; Dnr 

 Svar från Avelskommittén på diarienummer 35/13  
    

Aktiviteter 2013 
Ninna Odehag och Malin Eriksson kommer att anordna en klippkurs den 
27 april på Trim Time i Surahammar. Överskottet går till SKBK..  
Planer finns också för att anordna en bedlingtonpromenad i Västerås 
innan utställningssäsongen drar igång. 
Lena Lidsell diskuterar med Ninna Odehag om en helg att anordna en 
prova på rallylydnad-dag. 
Jennie Johansson föreslog att man kunde ordna ett bedlingtonläger med 
övernattning med till exempel klippkurs, agility, rallylydnad. Lena Lidsell 



föreslog att man skulle göra det i samband med en rasspecial och då 
också kunna ordna ett uppfödar-/medlemsmöte.  
Sara Stenudd berättade att många hundklubbar har träffar i 
Vitabergsparken i Stockholm. Eftersom det finns många bedlington i 
Stockholm, kanske det vore något att prova.  

  
Arbetsgruppen för RAS 
RAS är godkänt av SvTek och skickat vidare till SKK. SKK har nu tagit 
kontakt med Ninna Odehag och vill att vissa meningar ska formuleras 
om. Så snart SvTek får tillbaka vilka ändringar SKK föreslår, tar de 
kontakt med Ninna.  

 
Tävlingskommittén 
Mötet beslutade att tävlingskommittén ska bestå av Ewa Pajuniemi, 
Malin Eriksson, Jennie Johansson och Ninna Odehag, med Ninna 
Odehag som sammankallande.  
Ewa Pajuniemi meddelade att Krister Ohlander är vidtalad att döma den 
inofficiella rasspecialen 2014. Man kommer försöka lägga rasspecialen i 
Vårgårda, i samband med Tvååkersutställningen.  
Ringsekreterare för 2013 års rasspecial är klara. Till bestyrelsen saknas 
ett namn, därefter är även den klar.  
 
Avelskommittén  
Mötet beslutade att avelskommittén ska bestå av Lena Lidsell och Malin 
Eriksson. Lena Lidsell är sammankallande, och tar kontakt med Kristina 
Gellerstedt, som uttryckt intresse att arbeta i föreningen.  
Ninna Odehag föreslog att alla medlemmar i styrelsen och kommittéerna 
går in på SvTek:s hemsida och läser igenom handboken som finns där.  
Styrelsen beslutade också att tävlingskommittén och avelskommittén 
diskuterar arbetsbeskrivning för respektive kommitté och som läggs fram 
för beslut vid nästa styrelsemöte. 

 
Facebook 
Facebook flyter på bra. Ewa ser att många från andra länder är inne på 
sidan och tittar och gillar. Ewa P efterlyste bilder på hundar. Alla kan 
själva lägga in bilder på klubbens Facebooksida.  

 

Bedlington Nytt  
På årsmötet framkom önskemål om att ha tre tryckta nummer av 
Bedlington Nytt. Styrelsens målsättning är att kunna trycka fyra nummer, 
men kassören tyckte inte att man i dagsläget kunde ta på sig den 
kostnaden.  
Jennie Johansson erbjöd sig att kolla tryckkostnader på ett tryckeri i 
närheten av henne i Halland. 
Christina Bodén föreslog ett tunnare nummer, mer i form av 
informations-/medlemsblad, som är billigare att trycka.  
Lena Lidsell föreslog att rapporter från kommittéerna, verksamhetsplan 
och årsberättelse ska med i nästa nummer av tidningen, som är i pdf-
format. Ninna kollar med Malin när hon behöver materialet.  



Mötet beslutade att Agneta Odehag sitter kvar som ansvarig utgivare för 
Bedlington Nytt.  

Hemsidan 
Ninna Odehag ska uppdatera hemsidan med bland annat den nya 
styrelsen, valphänvisningen och uppfödarlistan.  
 
Övriga frågor  
Agneta Odehag frågade när gåvomedlemskapet börjar gälla. Enligt 
årsmötet börjar det gälla när årsmötesprotokollet är justerat, vilket är 
gjort nu.  
Rullande medlemsår godkändes av SvTek, och börjar gälla när SvTek 
ändrat stadgarna.  
Lena Lidsell föreslog att de som är sammankallande i de olika 
kommittéerna skickar in sina rapporter till berörda personer i SvTek.  
Ett brev ska skickas till nya bedlingtonägare som inte är med i klubben. 
Lena Lidsell föreslår den folder som Malin Eriksson har tagit fram. Ninna 
Odehag har också tagit fram ett välkomstbrev till valpköpare som kan 
användas.  
Mötet var överens om att det var viktigt att poängera i brevet att SKBK är 
en officiell klubb, underställd Svenska Terrierklubben.  
Mötet beslutade att godkänna Åsa Löfven som valphänvisare 
Det är kommittéerna fritt att använda den nya telefontjänsten. Ninna 
skickar inloggningsuppgifter till kommittéernas sammankallande.  
Ankie Thörnestad har anmält intresse att vara monternasvarig för 
SKBK:s monter vid Stockholms hundmässa i december. Så snart 
klubben får uppmaning att anmäla intresse för plats i rasklubbstorget, 
kontaktar vi Ankie.  

Nästa möte  
Nästa möte blir måndagen den 1 april.  

 


