
Kortreferat från SKBK:s styrelsemöte tisdagen den 9 februari 2011 

 

Närvarande: Ulrika Palm, ordförande 

Ninna Odehag, vice ordförande 

Christina Bodén, sekreterare 

Agneta Odehag, kassör 

Agnierszka Andersson, Lena Byberg, Eline Krog, ledamöter  

 

Kassarapport 
Plusgio 32 494,93 
Bankgiro 4 164,19 
Agneriszka Andersson uppdrogs att skicka alla nödvändiga uppgifter till 
klubbens nya kassör Agneta Odehag.  

Inkommande skrivelser;  

7/11              Ev motioner till Terrierfullmäktige tas upp vid nästa styrelsemöte 

8/11              Medlemsstatisk för 2010 samt 3-kronan betalades in till SvTeK den 21 januari 
2010 för 87 fullbetalande medlemmar. 

12/11            Örjan Bohman har fått protokoll för hela förra året enligt önskemål. Alla dock 
ej underskrivna, vilket enligt samtal med SvTeK är helt i sin ordning.  

14/11            Ulrika Palm och Ninna Odehag kommer att anmäla sig till Terrierfullmäktige. 

15/11            Styrelsen uppdrar åt Ulrika Palm och Christina Bodén att svara Inga 
Södergren.   

  

Aktiviteter 2011: 

-          Rasspecialen Eskilstuna 

Ninna Odehag är ansvarig och har kontaktat en domare som hon väntar svar från. 

-          SvTeK Fullmäktige, Uppsala 9-10/4 

Ulrika Palm och Ninna Odehag representerar klubben. 

-          Hund 2011, Stora Stockholm 

Styrelsen ger i uppdrag åt sekreteraren att anmäla klubben till en rasmonter vid Stora 
Stockholm 2011. 

-          KM i viltspår 

Nina Engevi är klubben representant vid SvTek:s KM i viltspår.  

  

Bedlington Nytt 
En kort presentation av styrelsen ska finnas med i Bedlington Nytt nr 1/2011. Fjolårets 
DNA-resultat ska presenteras. Christina Bodén pratar med Malin Eriksson om hon kan 
skriva en artikel till nr 1/2011 om vikten av att DNA-testa sina valpar.  

 

Hemsida 
Christina Bodén skickar ut korrigeringar som ska göras på hemsidan till Agnierszka 
Andersson.  



Hemsidesansvariga, Agnierszka Andersson ska ett par gånger per år skicka ut en 
förfrågan till styrelsen om personuppgifterna på hemsidan stämmer.  
Eline Krog tar över uppdateringen av de norska sidorna, inklusive topplistan. 
Ninna Odehag sköter uppdateringen av den svenska topplistan. 
Christina Bodén tillfrågar Nina Engevi om hon kan sköta uppdateringen av den svenska 
allroundlistan.  
Lena Byberg frågar Josefine Byberg och Patricia Eriksson om de kan sätta samman ny 
information till juniorsidan, inklusive bilder, samt frågar om de även är intresserad att sköta 
uppdateringar av juniorsidan.  
Christina Bodén pratar med Malin Eriksson om hon kan göra en kort version om DNA-test 
för att lägga på hemsidan.  

Hälsoenkät och RAS-revision 2011 
Lena Byberg har gått igenom vad som ska göras inför RAS-revideringen.  
Lena Byberg föreslår att Malin Eriksson, som var med och tog fram RAS 2008, hjälper till 
med RAS-revisionen. Även Ninna Odehag anmälde sitt intresse att delta i arbetsgruppen. 
Lena Byberg fick i uppdrag att tillfråga Lena Lidsell om hon vill sitta med i arbetsgruppen.  
Den arbetsgruppen kommer även att arbeta med hälsoenkäten. 

Styrelsen uppdrar till deltagarna i arbetsgruppen för RAS att anmäla sig till SKK:s kurs för 
avelsfunktionärer ifall de finner kursen nyttig i arbetet med RAS. 

 
Reviderade stadgar 
Agneta Odehag meddelar att stadgarna är reviderade och godkända av SvTeK via Per 
Tamm och utskickade till justeringsmännen för årsmötet för genomläsning.  

Övriga frågor: 

-          Medlemsmatrikeln 

Medlemsmatrikeln ska gås igenom så den är korrekt. Medlemsmatrikeln kommer att tas upp 
som en punkt på dagordningen vid varje styrelsemöte.  

-          Avelsgrupp – Frågan hänsköts till nästa möte. 

-          Tävlingskommitté – Frågan hänsköts till nästa möte.  

-          Ersättning för telefonkostnader vid telefonmöte 

Agnenta Odehag fick i uppgift att fråga Per Tamm om SvTeK:s policy för telefonkostnader. 

-          Vidarebefordran av provsvar 

Malin Eriksson har uppdragit till styrelsen att vidarebefordra det provsvar hon fått från 
Nicolette Salmon Hillbertz angående resultatet av analysen av dermiod sinus, till Inga 
Södergren, då Malin Eriksson inte har Inga Södergrens mailadress. Christina Bodén fick i 
uppdrag att vidarebefordra mailet 10 februari 2011. 

-          Rutin för bekräftelse inkommande skrivelser från medlemmar  

Christina Bodén gör ett förslag till mall att använda som svar på inkommande brev/e-post. 

 


