Kortreferat från styrelsemöte för SKBK
måndagen den 1 april 2013
Närvarande:

Ninna Odehag, ordförande
Jennie Johansson, vice ordförande
Christina Bodén, sekreterare
Agneta Odehag, kassör
Lena Lidsell, ledamot
Ewa Pajuniemi, ledamot
Eva Byberg, tjänstgörande suppleant

Kassören rapporterar:
Kassarapport
I kassan finns 40 258,79
Medlemsrapport och nya medlemmar
104 medlemmar.

Aktiviteter 2012/2013;
Klippkursen sista helgen april är fulltecknad.
Till kursen i rallylydnad finns plats för ett par till deltagare. Ninna lägger
ut på hemsidan.
Lena Lidsell föreslår att klubben anordnar en kurs i viltspår senare under
året om intresse finns.
Arbetsgruppen för RAS
Arbetsgruppen ska tillsammans med SvTek:s avelkommitté gå igenom
de ändringar som SKK vill ha.
Tävlingskommittén
Jenny Joelsson anmält sig att vara med och hjälpa till på rasspecialen.
Avelskommittén
I avelskommittén ingår Lena Lidsell, Malin Eriksson och Kristina
Gällerstedt samt valphänvisaren Åsa Löfven som adjungerad.
Avelskommittén har tagit fram en arbetsbeskrivning gällande
valphänvisaren och avelskommittén. Styrelsen godkände
arbetsbeskrivningarna.
Avelskommitten har föreslagit en komplettering till SKBK:s DNA-lista
som ligger på SKBKs hemsida/medlemssida enligt följande:
”Det är varje tik- och hanhundsägare ansvar att kontrollera hundarnas
DNA-resultat innan parning. SKBKs avelskommitté kan hjälpa till med
eventuell tolkning av DNA-resultat utifrån hundarnas stamtavlor”.”
Styrelsen beslutade enligt förslaget.

Ytterligare ett förslag har inkommit från avelskommittén. I dag finns ingen
”tidslimit” för hur länge en annons om vuxen hund får ligga kvar på
SKBK:s valphänvisningslista. Styrelsen föreslås besluta att samma
regler gäller för vuxen hund som för födda valpar:

Bedlington Nytt
Senaste numret av Bedlington Nytt, i pdf-format, finns på
medlemssidorna.
Styrelsen beviljar en hanhundsspecial i Bedlington-Nytt nr 2.
Hemsidan
Allroundlistan har fått sina första poäng.
Hemsidan ska kompletteras med handlingar från årsmötet.
Övriga frågor
Mötet beslutade att Lena Lidsell representerar klubben på
terrierfullmäktiga. Mötet beslutade att klubben står för representantens
kostnader.
Ninna Odehag kommer också att finnas på plats, som representant för
SvTek.
Den nya telefontjänsten, Free conferens call, en gratistjänst, fungerar
bra, så Teliatjänsten är uppsagd.
Mötet beslutade att om någon uppfödare tas bort från uppfödarlistan ska
samtliga i styrelsen få information om detta innan så sker.

