
Kortreferat från SKBKs styrelsemöte 
onsdagen den 4 juni 2014, kl. 19.00

Närvarande: Ninna Odehag, ordförande
Ewa Pajuniemi, vice ordförande
Lena Lidsell, sekreterare
Agneta Odehag, kassör
Elisabet Hovberg, tjänstgörande suppleant

Ej närvarande: Josefin Olsson, Eva Byberg, Sara Stenudd och Emma Bååth

Plats: Telefonmöte

Kassören rapporterar:

5:1 Kassarapport
I dagsläget finns 46.630:13 kronor i kassan. 

5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Klubben har i dagsläget 120 betalande medlemmar, varav två är nya. 

Tävlingskommittén
Ninna Odehag rapporterar att årets Rasspecial är genomförd och gick smidigt. 
Tävlingskommittén jobbar nu på 2015-års Rasspecial.

Avelskommittén 
Klubbfolder
På förslag från Avelskommittén beslutar styrelsen att trycka en enkel klubbfolder/kort 
raspresentation som ska kunna användas vid olika events där SKBK deltar. 

DNA-markörer
På uppdrag av styrelsen föreslår Avelskommittén ett tillägg i de nya rekommenda-
tionerna för valphänvisning vad avser DNA-tester för koppartoxicos och där 
uppfödare använder sig av avelsdjur där bakgrunderna inte är helt kända. 
Avelskommittén föreslår följande tillägg i rekommendationerna:

”Vid tveksamhet kring avelsdjurens bakgrunder rekommenderas uppfödaren att ta 
kontakt med SKBKs Avelskommitté för hjälp med tolkning”.

Avelskommittén föreslår också att ”hänvisning medges till dess att hunden är såld”, 
när det gäller valpar äldre än sju månader och äldre hundar som hänvisas under 
rubriken ”Hundar till salu”.
Styrelsen beslutar att utöka hänvisningen för valpar äldre än sju månader till dess att 
hunden är såld. Styrelsen beslutar att bordlägga utökning av DNA-markörer till nästa 
möte med tanke på att flera ledamöter ej närvarar.



Championmedalj
Avelskommittén föreslår att SKBK delar ut en championmedalj på klubbens 
Årsmöten till de medlemmar som fått en svensk bedlington champion under året. 
Medaljen kan endast erhållas efter skriftlig begäran till klubben från ägaren. 
Styrelsen beslutar att inköpa 50 championmedaljer enligt förslag från 
Avelskommittén.

Klippbeskrivning
Avelskommittén föreslår att klubben tar fram en officiell klippbeskrivning.
En klippbeskrivning är till stor hjälp vid klippkurser och för enskilda medlemmar som 
vill lära sig att klippa sin bedlington på ett rasmässigt sätt.
Styrelsen är positiv till förslaget och uppdrar till Avelskommittén att ta fram ett förslag.

Hanhunds-/täckhundslista
Avelskommittén har diskuterat målsättningar och strategier i reviderade RAS och hur 
vi ska kunna nå målen. Här vill Avelskommittén poängtera att det är viktigt att 
Avelskommitténs arbete synliggörs för uppfödarna, bland annat bör AKs Årsrapport 
och Valphänvisningsrapport finnas på SKBKs medlemssida.

Under målet för hanhundsanvändning har Avelskommittén bland annat diskuterat att 
denna måste redovisas och tydliggöras mer för uppfödarna för att öka kunskapen om
avelsstrukturen. Avelskommittén föreslår därför att en hanhunds-/täckhundslista 
publiceras på SKBKs medlems-sida som en guide till uppfödarna kring hanhundar 
som gått i avel. Avelskommittén har gjort ett förslag på hur en hanhunds-/täcklista 
kan utformas där hanhundar födda från 2005 och framåt listas och föreslår styrelsen 
besluta att arbetet med listan får fortsätta. 
Styrelsen tillstyrker Avelskommitténs förslag och beslutar om att en 
hanhunds-/täckhundslista tas fram.

Övriga frågor 
Rutiner för arkiv
Ninna Odehag rapporterar att rutiner för arkiv finns i SvTeks handbok. Handlingar 
och protokoll från klubbens verksamhet ska vid tillfälle samlas ihop och arkiveras på 
ett och samma ställe.

Riktlinjer för hedersmedlem
Inget förslag finns färdigt. Styrelsen uppmanas av ordförande att fundera på riktlinjer.
Maila gärna förslag till Lena Lidsell för sammanställning.

Monter på Stora Stockholm
Styrelsen beslutar att delta med monter på årets upplaga av Stora 
Stockholmsutställningen i december. Ewa Pajuniemi uppdras att höra efter om 
monteransvariga.

Uppfödartävling
Styrelsen beslutar att uppdra till kassören att informera uppfödarna via mailutskick 
om tävlingen ”Årets medlemsvärvare”. Informationen ska också finnas på klubbens 
hemsida under Anslagstavlan.



Nästa möte 
Nästa möte blir onsdagen den 2 juli 2014, kl. 19.00.


