
 

 

Kortreferat fört vid SKBKs styrelsemöte  
tisdagen den 13 september 2016, kl. 19.00 
 
Närvarande: Elisabet Hovberg, ordförande 

Sara Stenudd, vice ordförande 
Lena Lidsell, sekreterare 
Kerstin Dahlström, kassör 
Kristina Gellerstedt, ledamot 
Emma Bååth, ledamot 
Gunilla Laudon Andersson, tjänstgörande suppleant 
 

Ej närvarande: Bengt Brotén, ledamot 

Ann-Britt Öhman-Sporron, 2:e suppleant 
 
Plats:  Telefonmöte 
 
Protokoll:  Nr 7-2016/2017 

 
 
 
 
Kassören rapporterar: 
5:1 Kassarapport 
I kassan finns 114 428:98 kronor.  

5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar 
Klubben har 123 medlemmar. 

Aktiviteter 2016 
Jubileumskommittén SKBK 40 år 
Ordförande kallar till ett möte med Jubileumskommittén under september/oktober 
månad. Ninna Odehag för Tävlingskommittén ska också bjudas in. 
 
Tävlingskommittén 
Inofficiell Rasspecial 2016 
Kassören rapporterar att SKBKs Inofficiella Rasspecial i Tvååker gick med 569 
kronor i vinst. Styrelsen framför ett stort tack till Tävlingskommittén för ett bra arbete. 
. 
Facebook 
Ordförande har hört sig för om Facebook och samtliga i styrelsen har 
administratörsbehörighet och kan lägga in information på Facebook. Administratörer 
är även Josefine Olsson och Ewa Pajuniemi. 
 
Bedlington Nytt och Terrierposten  
Bedlington-Nytt nr 3 2016 
Lena Lidsell har som ansvarig utgivare godkänt Bedlington-Nytt nr 3 som är på väg ut 
till medlemmarna. 
 



Hemsidan 

Ninna Odehag har avsagt sig uppdraget som webbmaster och Mimmi Naartijärvi tar 
vid. Ninna fortsätter att uppdatera topplistor och sidan för Rasspecialen 2017. 
 
Övriga frågor  
Medlemskort 
Kassören föreslår en lösning med faktura för medlemsavgift till medlemmarna 
innehållande medlemskort  och som kan skickas med mail eller med post. Även 
välkomstbrevet kan innehålla ett medlemskort. Kassören funderar på bästa lösning 
till nästa möte. 
Sekreteraren får i uppdrag att påminna medlemmarna om mailadresser med en notis 
i Bedlington-Nytt. 
  
Rasmonter på Stockholms Hundmässa 
Styrelsen beslutar att SKBK ska delta även i år med en rasmonter på rasklubbstorget 
på Stockholms Hundmässa i december. Ewa Pajuniemi och Patricia Eriksson har 
erbjudit sig att vara monteransvariga. Ordförande skickar information från SKK till 
monteransvariga. Information ska även läggas ut på hemsidan där medlemmarna 
hälsas välkomna att arbeta i montern under lördag och söndag. Ett schema med 
hålltider bör upprättas av monteransvariga. 
 
Julbord 
Sara Stenudd får i uppdrag att se till att information kommer ut på hemsidan och 
samordnar klubbens gemensamma julbord. 
 
Poängberäkning 
Monica Höglund har i skrivelse synpunkter på SKBKs poängberäkning för 
Allroundlistan. Styrelsen beslutar att Sara Stenudd får i uppdrag att kontakta 
Tävlingskommittén och i samråd med Tävlingskommittén se över nuvarande 
poängberäkning. Ordförande får i uppdrag att rapportera styrelsens beslut till Monica 
Höglund.  
   
Nästa möte  
Nästa möte blir tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 19.00. Vid detta möte måste 
Årsmötet, eventuella propositioner och motionstider diskuteras.  
 
 


