Kortreferat för SKBKs styrelsemöte
tisdagen den 1 mars 2016, kl. 19.00
Närvarande:

Elisabet Hovberg, ordförande
Lena Lidsell, sekreterare
Bengt Brotén, ledamot
Kristina Gellerstedt, ledamot
Gunilla Laudon Andersson, 1:e suppleant
Ann-Britt Öhman-Sporron, 2:e suppleant

Ej närvarande:

Kerstin Dahlström, kassör
Sara Stenudd, vice ordförande
Emma Meijer Bååth, ledamot

Plats:

Telefonmöte

Protokoll:

Nr 2-2016/2017

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
På grund av att Årsmötesprotokollet ännu inte justerats, kommer nya kassören inte åt
klubbens bankgiro, varför ingen kassarapport kan lämnas.
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Ingen medlemsrapport kan lämnas på grund av att nya kassören inte kommer åt
klubbens bankgiro.
Aktiviteter 2016
BPH-test den 21 maj
Lena Lidsell rapporterar att det hittills inkommit fyra anmälningar till SKBKs
gemensamma BPH-test den 21 maj. De som anmälde intresse vid Årsmötet har fått
påminnelse och anmälningsblankett. Betalning ska vara klubben tillhanda senast den
31 mars 2016. Lena Lidsell har hand om anmälningarna och meddelar kassören.
Avelskommittén
Lena Lidsell rapporterar att Avelskommittén kommer att sammanträda i vecka 10.
Frågor på föredragningslistan är bland annat verksamhetsplan för 2016,
valphänvisning och patella.
Facebook
Inget nytt att rapportera kring Facebook. Styrelsen anser att aktiviteten är dålig på
Facebook-sidan och styrelsen uppmanas att hjälpa till med inlägg.

Bedlington Nytt och Terrierposten
Inköp av officeprogram
Styrelsen beslutar att Ninna Odehag, redaktör för Bedlington-Nytt får köpa in ett
office-program för en kostnad av cirka 1 400 kronor.
Bedlington-Nytt nr 1/2016
Lena Lidsell, ansvarig utgivare rapporterar att Bedlington-Nytt nr 1 beräknas tryckas i
vecka 10 och distribueras därefter till medlemmarna. Styrelsen beslutar att före detta
kassören Agneta Odehag får köpa in frimärken och kuvert till Bedlington-Nytt, då nya
kassören ännu inte har åtkomst till klubbens bankgiro.
Terrier-Posten nr 2/2016
Terrier-Posten nr 2 har manusstopp den 1 maj. Styrelsen uppmanas att fundera på
innehåll till artikel och meddela sekreteraren.
Hemsidan
Hemsidan uppdaterades den 29 februari 2016 av webbmaster Ninna Odehag.
Övriga frågor
Fråga om hedersmedlem och familjemedlemskap
Örjan Bohman har inkommit med skrivelse där han anser att familjemedlemskap kan
knytas till hedersmedlem. Därmed ska inte full medlemsavgift betalas. Han har även
ställt frågan till SKKs Föreningskommitté och fått nedanstående svar som även
delgetts SKBKs styrelse.
Sekreteraren rapporterar att SvTeks Föreningskommitté anser att SKBK måste
förhålla sig till beslutet från SKKs Föreningskommitté.
Utdrag ur protokoll från SKKs Föreningskommitté:

SKK/FK nr 1-2016
§ 8 Stadgefrågor
b) Förelåg fråga från medlem angående huruvida hedersmedlem ska ha rätt att ansluta
familjemedlemmar enligt § 4 i Typstadgar för klubbar inom SKK-organisationen.
Kommittén diskuterar tolkningen av den aktuella paragrafen och uttalar att bestämmelsen ska
förstås så att hedersmedlem har rätt att ansluta familjemedlemmar på samma sätt som
fullbetalande medlem.
-------

Med anledning av SKKs tolkning i frågan beslutar styrelsen att tidigare beslut från
styrelsens möte den 14 januari 2016 upphävs. Styrelsen beslutar att
familjemedlemskap kan knytas till hedersmedlem och att familjemedlemsavgift gäller.
Styrelsen beslutar att ge ordförande i uppdrag att välkomna berörd person som
medlem i SKBK från det datum då medlemsavgiften är betald och med kopia till
Örjan Bohman. Ordförande får i uppdrag att meddela kassören att medlemmen ska
upptas i klubbens medlemsmatrikel som familjemedlem.

Ordförande meddelar även webbmaster Ninna Odehag att resultat för hundar som
ägs av medlemmen ska räknas på klubbens Topplistor från det datum som
medlemsavgiften är betald samt att medlemmen även ska noteras på klubbens
uppfödarlista.
Klubbfolder
Sekreteraren rapporterar att ny offert från Primatryck på tryck av ny klubbfolder
inkommit. Det nya priset ligger på 3 500 kronor samt 6 procents moms för 1 000
exemplar.
Styrelsen beslutar att även ge kassören och Bengt Brotén i uppdrag att ta in ett par
offerter för nämnda folder. Beslut tas av styrelsen på kommande styrelsemöte.
Spelregler för styrelsen
Styrelsen diskuterade förslag till spelregler för styrelsens möten och arbete. Styrelsen
beslutar att ställa sig bakom lagda förslag enligt bilaga 1.
Verksamhetsberättelsen
Sekreteraren rapporterar att styrelsens verksamhetsberättelse skickades den 9
februari 2016 till styrelsens ledamöter för justering, men verkar ha kommit på
”villovägar”. Sekreteraren skickar en ny verksamhetsberättelse för justering.
Digital justering
Bengt Brotén tar upp fråga om digital justering av styrelsens protokoll. Styrelsen har
tidigare tittat på frågan men inte kommit till någon bra lösning. Styrelsen ger Bengt
Brotén i uppdrag till kommande styrelsemöte att efterhöra om lämplig lösning.
Valphänvisning
Sekreteraren tar upp fråga om kontakter om valphänvisning. Styrelsen beslutar att ge
uppdraget till klubbens Avelskommitté tills ny valphänvisare rekryterats. Beslutet
meddelas av sekreteraren till webbmaster för kontaktuppgifter på hemsidan.
Nästa möte
Nästa möte blir torsdagen den 7 april 2016 kl. 19.00. Ev återbud anmäls till
ordförande.

