Kortreferat fört vid SKBKs styrelsemöte
måndagen den 23 januari 2017, kl. 19.00
Närvarande:

Elisabet Hovberg, ordförande, från § 6
Kerstin Dahlström, kassör
Lena Lidsell, sekreterare
Emma Meijer Bååth, ledamot
Bengt Brotén, ledamot
Kristina Gellerstedt, ledamot
Gunilla Laudon Andersson, tjänstgörande suppleant
Ann-Britt Öhman-Sporron, tjänstgörande suppleant

Ej närvarande:

Sara Stenudd, vice ordförande

Plats:

Telefonmöte

Protokoll:

Nr 10-2016/2017

Kassören rapporterar:
5:1 Kassarapport
Kassören redovisar årsrapporten för 2016, som visar på ett minusresultat
på 13 568:44, vilket är högre än budgeterat.
5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar
Per den 31 december 2016 har klubben 125 medlemmar fördelade enligt
följande: Helbetalande 94 st, 9 familjemedlemmar, 16 förstagångsmedlemmar, 5 hedersmedlemmar och 1 utbytesmedlem med den Finska
Bedlingtonklubben.
Kassören har betalat in 3-kronor för 2016 till Svenska Terrierklubben för
94 helbetalande medlemmar.

Bordlagd fråga
Skypemöten
Kassören rapporterar att telefontjänsten via Affinity kostar klubben 125
kronor per månad. Förutom styrelsen, används telefontjänsten även av
Tävlingskommittén och Avelskommittén.

Styrelsen beslutar att fortsätta med telefontjänsten Affinity och avskriver
idéen med Skypemöten.
Poängberäkning för klubbens topplistor
Sara Stenudd har uppdraget från styrelsen att diskutera
poängberäkningar för klubbens topplistor tillsammans med Nina Engevi.
Då Sara Stenudd inte närvarar vid dagens möte, bordläggs frågan.
Aktiviteter 2016
Jubileumskommittén SKBK 40 år
Jubileumskommittén har haft ytterligare ett möte. Inbjudan till Rasspecial
2017 och jubileumsmiddag finns på SKBKs hemsida. Noteringarna från
mötet skickas till styrelsen.
Rasmonter och julbord på Stockholms Hundmässa
Styrelsen framför tack till Patricia Eriksson, Ewa Pajuniemi och Bengt
Brotén som byggde rasmontern. Tack framförs också till de medlemmar
som jobbade i montern under utställningsdagarna. Tack riktas även till
Sara Stenudd som samordnade julbordet.
Årsmötet 2017
Lokal
Lokal är bokad hos Studiefrämjandet i Västerås lördagen den 11 februari
2017, kl. 12.30 – 15.45. Lena Lidsell hämtar nyckel.
Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 13.00. Klubben bjuder på kaffe och
smörgås.
Ordförande på mötet
Kjell Andersson, Eskilstuna, ledamot i SvTeks Föreningskommitté, är
tillfrågad och har tackat ja till att leda Årsmötesförhandlingarna.
Kallelse och motioner
Sekreteraren rapporterar att kallelse och information om motioner har
skett genom kungörelse på hemsidan den 14 november 2016 samt på
Facebook och i Bedlington-Nytt nr 4. Kallelsen ligger nu på SKBKs
startsida.
Samtliga handlingar till Årsmötet kommer att kungöras på hemsidan
senast den 4 februari. Sekreteraren samordnar med webbmaster.

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén har inkommit med budget för Rasspecial 2017.
Budgeten gås igenom på separat möte med kassören, ordförande och
sekreteraren, tisdagen den 24 januari 2017.
.
Avelskommittén
Lena Lidsell rapporterar att AK haft sammanträde den 17 januari 2017
för att diskutera aktuella avelsfrågor. Bland annat spikades Årsrapporten
för 2016. AK rapporterar vidare att hanhundslistan är klar och som ska
publiceras på hemsidan tillsammans med ögonlista och
avelsrekommendationer vid ögondiagnoser.
AK diskuterar eventuella justeringar i valphänvisningsreglerna och
förbereder för stor hälsoenkät inför revideringen av RAS-dokumentet
2018.
AK föreslår att styrelsen beviljar AK en egen sida på hemsidan.
Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget och uppdrar till ansvarig utgivare
och webbmaster att hitta lämplig placering.
Bedlington Nytt och Terrierposten
Bedlington-Nytt
Bedlington-Nytt nr 1 har manusstopp den 1 februari. Bland annat
kommer årets toppvinnande bedlingtons att redovisas med text och bild
samt de bedlingtons som fått championmedaljer.
Utvärdering av offerter
Lena LIdsell, ansvarig utgivare, redovisar sammanställning över inkomna
offerter för tryck av Bedlington-Nytt under 2017. Styrelsen beslutar efter
diskussion att anta Vollsjö tryck i Sjöbo som nytt tryckeri för BedlingtonNytt under 2017.
Ansvarig utgivare
Lena Lidsell rapporterar att ansökan om ny ansvarig utgivare för
Bedlington-Nytt skickats in till PRV. Ny ansvarig utgivare för BedlingtonNytt och hemsidan är Lena Lidsell. Kostnaden för ansökan är 600 kronor
som inbetalas av kassören.

Utskick av Bedlington-Nytt
Lena Lidsell rapporterar att Bedlington-Nytt kan skickas som B-post med
Portobetalt-ruta på tidningens baksida, enligt PostNords Kundtjänst.
Tidningen behöver inte kuverteras, däremot måste ett fakturaunderlag
med klubbens företagsnummer bifogas vid inlämning.
Terrierposten
Manusstopp för Terrierposten nr 1 är den 1 februari. Lena Lidsell
diskuterar lämpligt innehåll i artikel från SKBK med redaktören.
Hemsidan
Lena Lidsell rapporterar att hemsidan uppdaterades den 11 januari 2017.
Övriga frågor
SKKs organisationsutredning
SKK anhåller om svar senast den 31 mars på förslag till ny
organisationsutredning.
Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande, Gunilla Laudon Andersson
och Bengt
Brotén att gå igenom förslaget och svara efter bästa förmåga i SKBKsoch dess
medlemmars intressen.
Nästa möte
Blir Årsmötet den 11 februari 2017.

