
 

 

Kortreferat från SKBK:s styrelsemöte  
onsdagen den 30 maj 2012  
 
Närvarande: Ninna Odehag, ordförande 
  Christina Bodén, sekreterare 
  Agneta Odehag, kassör 

Lena Lidsell, tjänstgörande suppleant 

Josefine Olsson, ledamot från paragraf §4 

Tomas Unehold, representant från SvTek 

 
 
Innan mötets öppnade presenterade sig Tomas Uneholt, Svenska terrierklubben, sig. 
Tomas är terrerklubbens kontaktman för bland annat bedlingtonterrier, australiensisk 
terreier, airdaleterrier, american staffordshire bullterrier och tysk jaktterrier. Hans 
uppdrag är att vara bollplank och stötta rasklubbarna i respektive raser.  
 

 
Kassören rapporterar: 

Kassarapport 
I kassan finns 21 884,47  
Den första räkningen från Telia gällande telefonmöten har kommit. 
Räkningen är på 199,-/månad.  
Styrelsen beslutade att i slutet av året se över om det finns några andra 
billigare alternativ.  

Medlemsrapport och nya medlemmar 
Klubben har 103 medlemmar. 
 

Aktiviteter 2012; 
a) Rasspecialen 

Anmälningstiden är förlängd, men de flesta hundar är troligen 
anmälda. I dagsläget är 66 hundar anmälda 
 

Arbetsgruppen för RAS 
Ninna har gjort några ändringar och skickat till Malin Eriksson som ska 
lägga in det i RAS. Lena Lidsell tog också upp några korrigeringar som 
ska göras.  

 
Lena Lidsell rapporterade att Karolina Lidsell har gjort en lista med 
resultat på alla hundar som är DNA-testade. Listan ska sedan publiceras 
på medlemssidan på webben. Karolina Lidsell håller även på med en 
lista över ögonlysta hundar som ska vara klar nästa vecka. Även den ska 
publiceras på medlemssidan.  
Vidare håller avelskommittén på med en inventering av avelsbasen åren 
2000-2010. Hittills har man gått igenom sju av tio år, det handlar om 400 



hanhundar. När listan är klar ska en analys göras, som ska vara klar till 
mötet i höst.  
I höst ska man också dra igång produktionen av championatboken.  

 
Bedlington Nytt  

Mötet beslutade att vänta med att bestämma om Bedlington Nytt nr 4 ska 
komma ut som papperstidning eller pdf till dess att vi ser vad det går att 
få för sponsorer på nätupplagan och hur rasspecialen går ekonomiskt.  
Bedlington Nytts redaktion fick i uppdrag att lägga ut en ungefärlig 
utgivningsplan på hemsidan.  

Övriga frågor  
Förslag till att värva nya medlemmar.  

 Agneta Odehag föreslog en tävling mellan uppfödarna vem som anmält 
flest valpköpare under ett år. Den uppfödare som vinner får sitt pris på t 
ex årsmötet. Minimivärvning är fyra medlemmar. Förslaget är att 
tävlingen börjar i januari 2013, men att vi börjar uppmärksamma det 
redan nu.  

 Ninna Odehag skriver en notis till Bedlingt Nytt.  
 
 Grundutbildning avelsfunktionärer 
 Lena Lidsell anmälde intresse att gå kursen. Mötet beslutade att anmäla 

Lena Lidsell till en kostnad av 1 000,- ”Motprestationen” är att Lena 
skriver om utbildningen.  

 
 Reklam på medlemssidan.  
 Mötet beslutade att ta bort reklamen på medlemssidorna på webben till 

en kostnad av 200,-/år 
 

SKBK på Facebook. 
Josefine Olsson rapporterade om vilka möjligheter man har med en 
Facebooksida. Josefine försöker få igång en sida som test för styrelsen.  

 
 


