
Kortreferat fört vid SKBKs styrelsemöte 
tisdagen den 10 mars 2015, kl. 19.00

Närvarande: Elisabet Hovberg, ordförande
Sara Stenudd, vice ordförande
Agneta Odehag, kassör
Lena Lidsell, sekreterare
Kristina Gellerstedt
Bengt Brotén, tjänstgörande suppleant
Erik Gadd, tjänstgörande suppleant

Ej närvarande: Josefin Olsson
Emma Bååth

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
I dagsläget finns 40.508:27 kronor i kassan. 

5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Klubben har i dagsläget 137 betalande medlemmar, varav två är nya. 

Aktiviteter 2015
Styrelsens spelregler
Styrelsen diskuterar några enkla spelregler för styrelsens interna arbete och 
fastställer dessa enligt bilaga 1.

Checklista för deltagande på events med rasmonter
Styrelsen beslutar att sätta ihop en checklista ”att tänka på” vid deltagande 
medrasmonter på olika events, typ Stockholms Hundmässa och My Dog för att 
underlätta för monteransvarig. Styrelsen uppdrar till ordförande att höra med Ewa 
Pajuniemi om hon kan skissa på ett förslag till en checklista.

Representant från SKBK på SvTeks TF-helg
Årets TF-helg i Svenska Terrierklubbens tecken går av stapeln den 
18-19 april. Styrelsen beslutar att SKBK representeras av ordförande som anmäler 
sig när inbjudan kommer. Styrelsen beslutar att stå för kostnaderna.

Utbildningshelg för förtroendevalda
Ordförande rapporterar att hon närvarat vid SKKs kurs i Föreningsteknik i Örebro den
8 mars 2015. Kursen var trevligt upplagd och alla deltagare erhöll boken 
”Föreningsteknik”.



Aktivitetshelg
Ordförande föreslår att SKBK anordnar en aktivitetshelg för medlemmarna med 
möjlighet att prova på blodspår, rallylydnad och annat kul med sina bedlington. 
Aktivitetshelgen föreslås bli i Örsundsbro i Pingsthelgen. Styrelsen beslutar att 
ordförande och Bengt Brotén skissar på ett program som ska kungöras i Bedlington 
Nytt, på hemsidan och på Facebook.

Bedlington Nytt och Terrierposten
Bedlington Nytt
Manusstopp för nr 1 var den 1 mars 2015. Styrelsen uppdrar till Ansvarig utgivare, 
Agneta Odehag att efterhöra med redaktören Malin Eriksson hur det går med 
tidningen. Styrelsen har tidigare diskuterat tidningens innehåll och var då överens om
att framöver försöka styra inriktning och innehåll mer mot medlemmar än uppfödare. 
Styrelsen diskuterade även om ett redaktionsråd bör tillsättas. Agneta Odehag 
framför styrelsens förslag till redaktören. Styrelsen har tidigare beslutat att under 
2015 ska klubben utge fyra nummer av Bedlington Nytt, tre tryckta nummer och en 
pdf-tidning.

 
Terrierposten
I Terrierposten nr 1/2015 blir det en artikel från Stockholms Hundmässa med Svensk 
Vinnarutställning. Styrelsen uppmanas att inkomma med förslag på innehåll till nr 2 
som har manusstopp den 1 maj 2015. 

Hemsidan
Hemsidan uppdateras kontinuerligt av webbmaster Ninna Odehag.

Övriga frågor 
Adresser till nya terrierägare
Styrelsen beslutar att adresser till nya terrierägare från SKK endast ska distribueras 
från sekreteraren till kassören fortsättningsvis.

Prinsipciskussion kring medlemmar/hedersmedlemmar som motarbetar klubben och 
styrelsen
Styrelsen diskuterar vilka åtgärder som kan vidtas mot medlemmar/
hedersmedlemmar som motarbetar klubben och styrelsen.
Styrelsen beslutar att avvakta tillsvidare med eventuella åtgärder och hänvisar till 
tidigare styrelsebeslut 2014-04-29 och som finns i styrelsens spelregler på hur 
eventuella ”påhopp” ska bemötas.

Nästa möte 
Nästa möte blir tisdagen den 14 april 2015, kl. 19.00.


