
 

 

Kortreferat från SKBK:s styrelsemöte den 5 april 2011 
 
Närvarande: Ulrika Palm, ordförande 
 Ninna Odehag, vice ordförande 
 Christina Bodén, sekreterare 
 Agneta Odehag, kassör 
 Lena Byberg, ledamot 

   
Plats: Telefonmöte 
 

 
Kassarapport 
Bankgiro 34 971,67. 
Kassören har fört över 25 000 kronor från postgirot, som ska avslutas.  

Medlemsrapport och nya medlemmar 
Några uppfödare, som finns med på uppfödarlistan på hemsidan, har 
ännu inte betalt medlemsavgiften för 2011. Christina Bodén fick i 
uppdrag att formulera ett brev som påminnelse. I de fall som flera 
delägare finns i kenneln, ska samtliga vara medlemmar för att vara med 
på uppfödarlistan.  

Medlemsmatrikeln 
Agneta Odehag har satt ihop en medlemsmatrikel enligt de papper hon 
fått från Agnierszka. Agneta Odehag sammanställer vilka medlemmar 
som inte betalt, och tar bort dessa från medlemslistan. 

Norska och finska medlemsavgifter  
Agneta Odehag har bett Per-Benny Stenbrendsen föra över pengarna 
och skicka en förteckning över vilka norska medlemmar som betalt. 
Styrelsens förslag är att Eline Krog tar över ansvaret för de norska 
medlemsavgifterna.  

Rutiner för mottagande av nya medlemmar (enl. protokoll 7 feb 
2006) 
Enligt protokoll från februari 2006 ska ett välkomstbrev, aktuell 
medlemsmatrikel samt en dekal skicka till alla nya medlemmar. Styrelsen 
gav Christina Bodén i uppdrag att satta samman ett brev. Man beslutade 
även att skicka senaste numret av Bedlington Nytt till nya medlemmar.  

Inga Södergren angående jävsituation  
Ett misstag begicks på årsmötet. Revisorer och styrelseledamöter får 
inte vara släkt, vilket Inga Södergren skriver. Däremot förekommer inga 
problem att mor och dotter sitter i samma styrelse. Men då Lena Byberg 
har valt att avsäga sig sitt uppdrag, se övriga frågor, finns inte längre 
någon jävsituation mellan styrelse och revisorer. Christina Bodén fick i 
uppdrag att svara Inga Södergren.  

 
Angående utvärdering av RAS 2010 



Bedlington har sin utvärdering 2011. Ulrika svarar.   
  
 

Aktiviteter 2011: 
a) Rasspecialen Eskilstuna 
Ninna Odehag informerade att rasspecialen kommer att äga rum den 11 
juni i Vilsta, strax utanför Eskilstuna. Domare blir Catharina Hasselgren.  
Kostnad för hyra av planen är 1 500,- vilket klubben får faktura på efter 
utställningen. Ninna funderade också om det fanns möjlighet att köpa in 
ett domartält, även med tanke på nästa års officiella rasspecial. Klubben 
har haft ett tält tidigare, men det försvann i samband med rasspecialen 
2003. Styrelsen gav Ninna Odehag att ta fram en budget på både 
domartält och partytält för utställningsbruk. 

 
SvTek fullmäktige, Uppsala 9-10/4 

Ulrika Palm och Ninna Odehag åker. De redovisar efter de varit där. 
SvTeK klubbmästerskap i viltspår 

Nina Engevi är klubbens representant. 
Rasspecialen 2012 

Ninna Odehag och Malin Eriksson jobbar med den officiella 
rasspecialen. Ninna kommer att göra en pop up-sidan på webben med 
information på olika språk. Ninna och Malin vill även att klubben ska göra 
reklam för rasspecialen i engelska och amerikanska rasklubbars 
tidningar.  
Ninna och Malin fick i uppdrag att göra en budget för den officiella 
utställningen, inklusive reklam i utländska klubbtidningar.   
 

Bedlington Nytt 
Nummer 1/2011 är utskickat. Nästa nummer kommer direkt efter 
rasspecialen. Manusstopp för övrigt material till tidningen är 31 maj. 
Styrelsen beslutade att trycka mittuppslaget till numret med rasspecialen 
i färg.  

Hemsidan 
Ninna Odehag kommer att göra om hemsidan under året. Eline Krog 
sköter uppdateringen av norska topplistan. Nina Engevi sköter 
uppdateringen av svenska allroundlistan. Ninna Odehag sköter 
uppdateringen av svenska topplistan.  
Patricia Eriksson och Josefine Byberg är tillfrågade om att sköta 
uppdateringarna av juniorsidan, men de tyckte det var ett för stort 
ansvar.  
Lena Lidsell har framfört önskemål att ta över ansvaret som webmaster, 
men då Agnierszka Andersson, som är webmaster i dag, inte kunde 
närvara på mötet, hänsköts frågan till nästa möte. 

Hälsoenkät och RAS-revision 2011 
Lena Lidsell tackade nej till att sitt med i arbetsgruppen för RAS. Ninna 
Odehag har tillfrågat Nina Engevi som har tackat ja till att ingå i gruppen. 
RAS-gruppen består därmed av Ninna Odehag, Malin Eriksson och Nina 



Engevi. Ninna Odehag är kommunikationslänken mellan RAS-gruppen 
och styrelsen.  
En hälsoenkät håller på att färdigställas och ska skickat ut till samtliga 
medlemmar.  

Dermoid sinus 
Då klubben fått väldigt få svar från ägare från den aktuella kullen, svar 
har bara inkommit från hanhundsägaren och tre valpköpare, fick 
Christina Bodén i uppdrag att kontakta Karin Drotz på SKK för att höra 
hur man ska gå vidare.  

Reviderade stadgar 
De nya stadgarna har varit för underskrift hos justeringsmännen. . 

Övriga frågor 
Lena Byberg ber att få avsäga sig styrelseuppdraget, då hon är i färd 
med att starta ett eget företag, och därför kommer att ha en hög 
arbetsbelastning under den närmaste tiden.  
Styrelsen beslutade att ersätta de norska styrelsemedlemmarna för 
telefonkostnader i samband med styrelsemöten, allt enligt 
rekommendationer från Svenska terrierklubben.  
Christina Bodén har enligt uppdrag av Malin Eriksson vidarebefordrat det 
svar Malin fick från Nicolette Salmon Hillbertz angående Isotop´s Battery 
till Inga Södergren 
Rutin för inkommande skrivelser hänskjuts till nästa möte då Ulrika Palm 
presenterar ett förslag.  

 
 


