
 

 

Kortreferat för SKBKs styrelsemöte  
måndagen den 18 maj 2015, kl. 19.00 
 
Närvarande: Elisabet Hovberg, ordförande 

Lena Lidsell, sekreterare 
Bengt Brotén, tjänstgörande suppleant 

 
Ej närvarande: Sara Stenudd, vice ordförande 

Agneta Odehag, kassör  
Kristina Gellerstedt, ledamot  
Josefin Olsson, ledamot 

 Emma Bååth, ledamot 
Erika Gadd, 2:a suppleant 

   
Plats:  Telefonmöte 
 
Protokoll:  Nr 4-2015/2016 
 
 
 
Kassören rapporterar: 
5:1 Kassarapport 
I dagsläget finns 35 810:77 kronor i kassan. Stora kostnader i maj är tryckkostnader 
för Bedlington-Nytt nr 1 samt representation på Terrierfullmäktige. 

5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar 
Klubben har i dagsläget 140 betalande medlemmar, varav tre är nya.  

Aktiviteter 2015 
Ny telefontjänst för SKBK 
Telefontjänsten från FreeConferenceCall har inte fungerat tillfredsställande. 
Kassören Agneta Odehag har utvärderat telefontjänsten Affinity. Styrelsen beslutar 
att boka telefontjänsten Affinity till en kostnad av 125 kronor/månad.  
 
Aktivitetshelg 
Ordförande rapporterar att sjutton medlemmar anmält sig till aktivitets-helgen i 
Örsundsbro i pingsthelgen. Styrelsen beslutar att klubben står för kostnader för fika 
samt korv med bröd. Bildreportage kommer i Bedlington-Nytt nr 2. 

SM i Viltspår 
Svenska Terrierklubben anordnar SM i Viltspår den 5 september 2015 i Vänersborg. 
Anmälan skall ske senast den 6 juli. Styrelsen beslutar att sponsra ett ekipage med 
1 000 kronor för anmälningsavgift, resa och övernattning. Sekreteraren fick i uppdrag 
att se till att annons om deltagande kommer ut i Bedlington-Nytt, på hemsidan och 
Facebook. 

 



Tävlingskommittén 
Ninna Odehag, sammankallande i Tävlingskommittén rapporterar att allt är förberett 
och klart inför klubbens rasspecial i Köping den 19 juli 2015.  Ännu har inga 
anmälningar inkommit. Senaste anmälningsdag är den 29 juni. Sekreteraren fick i 
uppdrag om påminnelse till Bedlington-Nytt nr 2 samt Facebook. 

Avelskommittén  
Avelskommittén var kallad till möte den 5 maj. Mötet fick ställas in då telefontjänsten 
inte fungerade. Lena Lidsell rapporterar att hanhundslistan i princip är klar och att 
DNA-listan är uppdaterad och ska kungöras på hemsidan.  
 
Bedlington Nytt och Terrierposten 
Redaktör för Bedlington Nytt 
Lena Lidsell och Mimmi Naartijärvi kommer att producera Bedlington-Nytt nr 2 som 
blir en pdf-tidning. Manusstopp är den 1 juni 2015 och tidningen beräknas utkomma i 
vecka 25. Klubben söker fortfarande en ordinarie redaktör för tidningen och ny 
annons blir i Bedlington-Nytt nr 2. Annons ligger även på Facebook och på 
hemssidan. 
 
Utgivningsplan för Bedlington-Nytt 
Styrelsen beslutar om följande utgivningsplan för Bedlington-Nytt 2015: 
Nr 2 pdf-tidning i vecka 25 
Nr 3 tryckt tidning i vecka 38 
Nr 4 tryckt tidning i vecka 48  
 
Hemsidan 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt av webbmaster Ninna Odehag två gånger per  
månad om material finns. I annat fall sker uppdatering en gång i månaden. Vid  
brådskande ärenden uppdateras hemsidan omgående. 
 
Övriga frågor  
Annons i Bedlington-Nytt för sponsorer 
Styrelsen beslutar att medge gratis annons i Bedlington-Nytt för de sponsorer som 
bidrar med priser till aktivitetshelgen i Örsundsbro. 

Nästa möte  
Nästa möte blir måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.00. Eventuella återbud anmäls till 
ordförande i god tid före mötet. 

 
Protokollet är godkänt och justerat via mail den 19 maj 2015 av följande 
ledamöter: 
Sara Stenudd, vice ordförande 
Agneta Odehag, kassör 
Emma Meijer Bååth, ledamot 
Kristina Gellerstedt, ledamot 
Josefine Olsson, ledamot 
Erika Gadd, 2:a suppleant 
 


