
 

 

Kortreferat från SKBK:s styrelsemöte  
onsdagen den 15 januari 2014  
 
Närvarande: Ninna Odehag, ordförande 

Christina Bodén, sekreterare 
  Agneta Odehag, kassör 

Josefine Olsson, ledamot 

Lena Lidsell, ledamot 
Eva Byberg, tjänstgörande suppleant 

 Emma Bååth, valberedningen under § 14 
 
 

 
Kassören rapporterar: 
Kassarapport 
I kassan finns 37 390,65. Sedan förra mötet har betalning skett av 
Bedlington Nytt och inköpt av ett tält. 

Medlemsrapport och nya medlemmar 
En familjemedlem har fallit bort, och medlemsantalet är nu 120 st.  

Aktiviteter 2012/2013;  
 Foto- och illustrationstävlingen har ännu inte lockat några deltagare. 
 

Avelskommittén  
Förslag till rekommendation till nya valphänvisningsregler. Förslaget 
bordläggs till nästa möte 
Lena Lidsell kommer att fråga i avelskommittén om det är någon där som 
vill ansvara för kritikerna.  
Styrelsen beslutade att betala Lena Lidsells utlägg i samband med 
föreläsningen.  

 
Facebook 
En medlem föreslog att det ska finnas en länk på hemsidan direkt till 
Facebooksidan Ninna Odehag fixar det. 

 

Bedlington Nytt  
Mötet diskuterade om klubben kan ha tre tryckte nummer och ett 
nummer som pdf av tidningen. Nr 1/2014 blir en tryckt tidning enligt 
tidigare beslut. Frågan om övriga tryckta nummer bordlades till nästa 
möte.   

Övriga frågor  
Inför årsmötet den 15 februari 13.00. 
Kallelse finns på hemsidan och var med i BN. Mötesordförande kommer 
från terrierklubben. Alla dokument ska finnas tillgängliga på hemsidan 
senaste den 8 februari. 
Emma Bååth berättade om valberedningens arbete. Två ledamöter och 



en suppleant ska väljas, samt en revisorsuppleant och en till 
valberedningen.  
Ordförande fick i uppdrag att höra med SvTek vad som hänt med 
klubbens reviderade stadgar. Stadgerevideringen ska tas upp som en 
punkt på årsmötet. 
 
Agneta ordnar fika till årsmötet.  
Uppfödarmötet som var tänkt att hållas i samband med årsmötet 
senareläggs. Ingen inbjudan har gått ut. Avelskommittén tar fram nytt 
datum.  
Lena Lidsell föreslogs som protokollförare till årsmötet.  
Ninna Odehag fixar diplom till årets vinstrikaste bedlingtons. 
Gåvomedlemskap: Det blev delad vinst mellan Blue Foundation och 
Smultronblomman. Mötet beslutade att vinnarna får dela på en 
vinstsumma på 500,- i presentkort (250,- vardera). 
Tävlingen fortsätter under 2014 med start 1 januari.  
Allroundlistan: Ninna kontaktar Nina Engevi så hon får kontrollera 
poängen på allroundtopplistan.  

      
  

 
 
 

 


