Kortreferat för SKBKs styrelsemöte 27 maj 2019
Närvarande: Kristina Gellerstedt, ordförande
Annelie Warg, kassör
Catrin Eriksson, sekreterare
Bengt Brotén, ledamot
Gunlla Laudon Andersson, ledamot
Elisabeth Hovberg, tjänstgörande suppleant
Lena Lidsell, tjänstgörande suppleant
Ej närvarande: Patricia Eriksson, ledamot
Emma Meijer Bååth, ledamot
Protokoll nr 4
Kassörens rapport
5:1 Kassarapport- 20190527 80 670,08 i kassan
5:2 Medlemsrapport- 142 medlemmar
Aktiviteter
- Catrin Eriksson informerade styrelsen vad bedlingtongänget i norr tänkt
anordna för aktivitet i juni. En aktivitet heter Rambobana. Ev överskott
kommer att gå till klubben.
- Vardagsklippkurs i framtiden i klubbens regi- alla ska fundera vidare på det
- Greyhund Park i höst- det droppar redan in anmälningar. Info om detta
ligger redan på Facebooksidan
- Monica Höglund representerar SKBK i Viltspårs-SM för terrier med 2
hundar.
Tävlingskommitten
- Rasspecialen 2019- den är flyttad till 7 september pga för få anmälda.
Fotografen som skulle fota är avbokad men kostnaden flyttas till
utställningen i höst i stället.
- Rasspecialerna 2020-2021- inget bestämt ännu var specialerna ska
arrangeras dessa år.
Avelskommittén
- Domarkompendiet ska vara klart v 24.
- RAS- Lena Lidsell föreslår att RAS läggs ut på hemsidan och även skickas
till alla uppfödare
- Medlems/uppfödarmöte kommer att hållas i september

Övriga frågor
-Vid anmälan till tävlingar där styrelsen beslutat att stå för
anmälningsavgiften så betalas det ut i efterskott vid uppvisande av kvitto.
- SWISH- Anneli Warg har kollat upp vad vår bank ( Handelsbanken) har
för kostnader om vi skulle ansöka om swish- Startkostnad-495:- sen 49:- i
månaden och 2 :- vid varje swish. Det tycker styrelsen är för mycket så vi
beslutar att kolla vidare med andra banker vad de tar i avgift.
- Kommitteernas uppdrag och rutiner
Kristina Gellerstedt skickar frågan till alla kommitteer om hur de tänker om
deras uppdrag rutiner . Svar på detta vill styrelsen ha in i höst.
Nästa mötet
- Tisdag 27 augusti
Mötets avslutande
- Kristina Gellerstedt tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

