Kortreferat av :
Protokoll fört vid SKBKs styrelsemöte
torsdagen den 16 mars 2017 , kl. 19.00
Närvarande:

Elisabet Hovberg, ordförande
Lena Lidsell, vice ordförande
Catrin Eriksson , sekreterare
Emma Meijer Bååth, ledamot
Kristina Gellerstedt, ledamot
Bengt Brotén, tjänstgörande suppleant
Gunilla Laudon Andersson, tjänstgörande suppleant

Ej närvarande:

Sara Stenudd, ledamot
Kerstin Dahlström, kassör

Plats:

Telefonmöte

Protokoll:

Nr 1-2017/2018

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
Kassören redovisar kassa 15 mars 2017 till 109565:25
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Per den 15 mars 2017 har klubben 142 medlemmar.
Bordlagd fråga
Poängberäkning för klubbens topplistor samt skrivelse till Sara Stenudd
från Nina Engevi.
Lena Lidsell får i uppdrag att prata med Sara Stenudd om en
arbetsgrupp och att tävlingskommitten bör ingå.
Aktiviteter 2017
Jubileumskommittén SKBK 40 år
Alla får gärna ragga sponsorer till ex lotteri.
Medlemsaktivitet i maj
Ordförande kollar åter igen med Leif och Anna Forsberg i Nyåker ang en
aktivitetshelg den 20-21 maj.

Medlemsaktivitet i Skellefteå 26 mars vardagstrimning
Kristina Gellerstedt rapporterar att de kommer att ordna en kurs i
vardagstrimning för bedlingtonägare i norra Sverige. Överskottet skänks
till SKBK. Bilder och text ska Kristina Gellerstedt försöka få ihop till
Bedlington-Nytt.
Facebook
Lena Lidsell tillfrågar Josefin Olsson och Ewa Pajunemi tillfrågas om de
fortfarande vill vara administratörer.
Bedlington Nytt och Terrierposten
Bedlington-Nytt
Kommer ut i slutet på mars.
Terrierposten
Manusstopp för Terrierposten nr 2 är den 1 maj.
Hemsidan
Lena Lidsell rapporterar att hemsidan uppdaterades den 12 mars 2017.
Övriga frågor
Spelregler för styrelsen
Styrelsen beslutar att arbeta efter vissa spelregler enligt bilaga 1.
SKKs organisationsutredning
Arbetsgruppen rapporterar genom Gunilla Laudon Andersson att
bakgrund och sammanfattning gåtts igenom. Då dokumentet är så
omfattande och att det är svårt att komma vidare med frågeformuläret,
beslutar styrelsen att avstå från att svara på enkäten till SKK.
Deltagare på TF 2017
Ordförande Elisabeth Hovberg deltar med Lena Lidsell som suppleant.
Adressändringar
Emma Meijer Bååth vill ta bort sin adress från de mail och adresslistor
som finns hos SKBK och Terrierklubben.
Lena Lidsell uppdras att meddela Terrierklubben och SKBKs
webbmaster. Alla ska kolla så att man lagt in rätt mailadress för Kerstin
Dahlgren.
Nästa möte
Onsdag 19 april kl 19:00.

