
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kortreferat från SKBK:s styrelsemöte  
lördagen den 21 september 2013  
 
Närvarande: Ninna Odehag, ordförande 

Ewa Pajuniemi, vice ordförande 

Sara Stenudd, sekreterare 
  Agneta Odehag, kassör 

Lena Lidsell, ledamot 
Eva Byberg, tjänstgörande suppleant 

Malin Eriksson, övrig närvarande 
 

Plats:  Fysiskt möte i Surahammar 

 
 

 
Kassören rapporterar: 
Kassarapport 
I kassan finns 44 327,15 kronor. 

Medlemsrapport och nya medlemmar 
I dagslägen har klubben 115 medlemmar varav 6 är nya.  

Aktiviteter 2013/2014 
Westie alliansen 26/10 2013. 
Vi kommer även att gå igenom aktivitetsplanen.  

 
Arbetsgruppen för RAS 

 Allt är inskickat och godkänt av SKK. 
Vi diskuterar även att vi bör tillsätta en kommitté för RAS ska revideras 
vart 5:e år och det kommer avelskommittén att ta hand om. 

  
Tävlingskommittén 

 Vi måste kolla upp praktiska saker som t.ex. boende inför nästa års 
 rasspecial i Tvååker. . 
 

Avelskommittén  
Uppfödarmötet kommer att bli av den 19/10 i Surahammar. 

 



Facebook 
Vi kan gärna lägga ut fler bilder t.ex. från tävlingar, kurser och dylikt. Det 
är bara roligt om det kommer ut mer bilder.  

 

Bedlington Nytt  
Malin kommer nog att göra nästa nummer när hon kommer hem ifrån 
USA. Förslag om bilder på det gångna årets champions i sista numret av 
BN alternativt första numret 2014. Vi måste fortsätta uppmana folk till att 
skicka in berättelser och bilder. Nästa manusstopp är i november. BN nr 
3 kommer att utkomma som PDF och årets sista upplaga av BN och 
första numret 2014 kommer att utkomma i tryckt format. 

Hemsidan 
Hemsidan och svenska topplistan är uppdaterade. Vi har fått reklam på 
medlemssidan så vi beslutar att Ninna kan ta 200kr från kassan så 
reklamen försvinner. 

Övriga frågor  
Sara ställer frågan om vem man kan ringa till om man vill diskutera t.ex. 
sjukdomsfrågor eller bara höra efter om någon har erfarenhet av dylika 
saker. Det är avelskommittén som man kan vända sig till med sådana 
frågor. 

 Profilfrågor. Vi kommer fram till att vi förslagsvis bör trycka upp nya. 
Ninna kollar upp profilprodukterna och ska även se över loggan och 
utformningen. Ninna kommer även utlysa en slogantävling på hemsidan. 
Vi behöver en ny banderoll. Helst en ”roll upp”. Vi ska ta fram uppgifter 
på hur mycket en sådan kostar så tar vi beslut framöver om ifall vi ska 
köpa in en sådan eller inte. 

Stadgarna reviderdes och diskuterades 
Thomas Uneholt från SvTek kom lagom till mötets avslutande och hjälpte 
oss att gå igenom dem.  

 
 
 
 


