
Kortreferat fört vid SKBKs konstituerande möte    
måndag  18 februari  2019   
 
 
Närvarande:  Kristina Gellerstedt , ordförande           
 Anneli Warg, kassör 
 Catrin Eriksson, sekreterare 
 Bengt Brotén. Ledamot 
 Gunilla Laudon Andersson, ledamot  
 Lena Lidsell, tjänstgörande suppleant 
 
Frånvarande; Emma Bååth, ledamot 
 Patricia Eriksson, ledamot 
 Elisabeth Hovberg, supple 
 
Protokoll: nr 1 2019/2020 
 
 

 Mötets öppnande och godkännande av kallelse 
 -Kristina Gellerstedt, ordförande hälsade all välkomna och förklarade 
 mötet öppnat.
 Val av en ledamot att föra protokoll. 
 -Catrin Eriksson valdes av styrelsen för att föra protokoll. 
 Val av en ledamot att jämte ordförande justera protokollet 
 - Anneli Warg valdes till justeringsman   

 

 

 
 

 Konstitution av styrelse 
 vice ordförande-Gunilla Laudon Andersson 
 sekreterare-Catrin Eriksson 
 kassör-Anneli Warg 
 ledamot-Bengt Brotén 
 ledamot-Emma Bååth 
 ledamot.Patricia Eriksson 
 1:a suppleant-Elisabeth Hovberg 
 2:a suppleant-Lena Lidsell 
  
 Firmatecknare 
 Till firmatecknare utser styrelsen ordförande Kristina Gellerstedt  
 Höglandsnäsvägen 254 944 91 Hortlax 
 samt kassör Anneli Warg  Nygatan 39 931 31 Skellefteå , var 
 för sej. 
 SKBKs organisationsnummer är 802012-2415. 
 

 Tecknare av bankgiro 
 Styrelsen beslutar att utse kassör Anneli Warg och ordförande Kristina 
 Gellerstedt att teckna klubbens bankgiro, var för sej. 
 

  Redaktör för bedlingtonnytt 
 -Ninna Odehag ska tillfrågas om detta 



 uppdrag så frågan bordlägges till nästa möte. Styrelsen ska även då 
 ta beslut om att ev utse ett redaktionsråd. 
  
 Ansvarig utgivare för hemsida och BN  
 -Lena Lidsell är kvar som ansvarig utgivare 2019. 
 

 Val av kommittéer 
 -Avelskommittén utses:  
 -Lena Lidsell,sammank, Mimmi Naartijärvi, Kristina 
 Gellerstedt,Josefine Olsson 

 

 Tävlingskommittén utses 
 -Ninna Oehag, sammank, Patricia Eriksson, Eva Byberg, Elisabeth                   
 Hovberg  
 

 Aktivitetskommittén utses: 
 Margaretha Bremer sammank, Nina Engevi , Bengt Brotén 

 

 Valphänvisare: utses 
 -tills vidare Avelskommiten 

 

 Webbmaster: 
 -Mimmi Naartijärvi 
 

 Facebook.:  
 -Patricia Eriksson 

 

 Medlemsansvarig:  
 -Nina Engevi 
  
 Materialansvarig till Terrierposten: 
 -styrelsen 
 Kortreferat 
 Kortreferat från styrelsens möten kommer att anslås på SKBKs hemsida  
 under verksamhetsåret så fort de är justerade. 
 

 Övriga frågor 
 Spelregler för styrelsen godkändes, bilaga 1 
 
 Reseersättning. Styrelsen beslutar att utge en reseersättning för styrelsens 
 medlemmar under 2019/2020 enligt rekommendationer från Svensk 
 Terrierklubben, ifall de kostnaderna kan belastas SKBK och efter 
 styrelsebeslut. FN 18:50/ milen 
  
 Porto -styrelsen beslutar att utge portokostnader  till styrelsens 
 medlemmar  för protokolljusteringar etc. 
 

 Adresslistan- styrelsen beslöt att Catrin Eriksson uppdaterar listan. 
 

 

 Nästa möte 


