Protokoll nr 10 fört vid ordinarie styrelsemöte med Mellansvenska
avdelningen torsdagen den
20 november 2014 via telefon.
Närvarande:
Anna-Lena Ung
Mia Borg
Anna-Lena Ellasdotter
Annette Andersson
Barbro Lundström
Caroline Arogén
Anmält förhinder
Christina Sohlman
Caroline Silvarö
Magnus Hörkeby

§ 111

Mötets öppnande
Ordförande Anna-Lena Ung Jönsson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna.

§ 112

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Mia Borg.

§ 113

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes men med tillägg av § 118 b Årsmöte och § 122 Övriga frågor
PRA/Prcd.

§ 114

Val av justerare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Annette Andersson.

§ 115

Tidigare Protokoll/Uppföljning:
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§ 116

Ekonomi/Inköp:
Ekonomin ser förhållandevis god ut.
Medlemsbilden diskuterades. Beslut togs att fråga medlemmarna vad de vill ha ut av klubben.
Därav kommer vi att göra ett frågeformulär på facebook där medlemmarna kan ge sitt svar på
ett enkelt sätt.
Domare Jean-Francois Vanaken har sänt ett mail och tackat för en trevlig utställning i Gävle,
samt lämnade då också sitt kvitto på flygbiljetten.
Beslut togs att Anna-Lena Ung tar ut 250 euro för att betala Lisbeth Mac.
Beslut togs att vi ska köpa in nya BIS paraplyer. Christina Sohlman ansvarar för inköp.
Beslut togs att nya Certpriser 32 st skall köpas. Valet föll då på ett vinglas med en frostad pudel
på och de är handgjorda. Annette Andersson är ansvarig att beställa.
Rosettbeställning inför år 2015 utställningar sker den 21/11 2014.
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§ 117

Utställning:
Historiskt inget att rapportera.
Kommande.
Anna-Lena Ung undersöker var kontraktet för Sollentuna är.
Utställningar 2015, Anna-Lena Ung mailar Barbro Johansson en lista på utställningar
underkommande år för planering av ringsekreterare.
Sponsringsavtal/foder; CS förhandlar med ny sponsor. Innan vi vet, kan vi inte göra ngt.

§ 118

Aktiviteter/utbildning:
Rasmonter Hundmässan Sthlm.
Möbler/inredning; Vi överväger att låna möbler ifrån Caroline Arogén i år i s f från Mia Borg.
Transportfrågan löser sig bättre då. Dock skickar Mia Borg med sina övriga ”småsaker” till
mässan.
Beslut togs att Anna-Lena Ung tittar på och köper tyg (röd sammet på Jysk) och tapet typ
1800 tal med medaljonger på.
Beslut togs också att en fransk flagga och en ”provdocka” skall inhandlas.
Rasparaden.
Skall visa ett sent 1800 tal. Beslut togs att den skall innehålla;
Elsa Beskows, Petter och Lottas Jul. Tant Brun, Tant Grön, Tant Gredelin, Farbror Blå
och Pricken.
Beslut togs också att kläder till paraden skall hyras från, ”Mormors Mammelucker”.
Och Anna-Lena Ung sköter den kontakten.
Christina Sohlman kontaktar hon som anmält sitt intresse att vara med i parden som clown,
att det ska vara tema 1800-tal i år.

§ 118 b

Årsmöte
Eftersom vi bytt lokal och plats för årsmötet måste lokalen i Täby bokas av. Mia Borg kontaktar
Barbro Johansson om det.
Anna-Lena Ung mailar Moa Persson (årsmötesordförande) och talar om detta.
Mail skall gå ut till ansvariga i sektioner/ombud om att deras verksamhetberättelser för 2014 och
verksamhetsplan inför 2015 skall vara sekreteraren Mia Borg tillhanda senast den 31/12 2014.

§ 119

Pudelnytt/hemsidan/kalendern/FB
Anna-Lena Ellasdotter meddelar att det startats en Web/tekniskgrupp på fb för att lättare diskutera
arbetet med hemsida/kalender/fb.
Kalendern tittas över med förhoppning om att den kommer att fungera så småningom.

§ 120

Inkomna skrivelser
1. Info on NKK Judge Directory.
2. Ordförandekonferensen.
3. Minnesanteckningar från Sthlm,s sektionen.
4. DN beslut.
5. Uppdaterade blanketter från Susanne Gustafsson.
6. Södras protokoll nr 8-9.
7. Västras protokoll nr 5-6.
8. Västras protokoll nr 7-8.
9. Beslut fr DN.
10. Beslut fr DN 3 okt.
11. Nyheter fr SKK,s Utst,kommittee.
12. Ansökan om utökat rasregister Patrik Ragnarsson.
13. Från Valberedningen/Mellan.
14. Orförandekonferensen.
15. Medlemsrapporter fr oktober.
16. Ansökan om utökat rasregister Jahn Stääv.
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I diskussionen om utökat rasregister för Jahn Stääv, deltog ej Anna-Lena Ung,
pga personlig relation. Övriga i styrelsen ställer sig positiva till förfrågan och så även till Patrik
Ragnarsson.
Skrivelserna lades till handlingarna.
§ 121

Rapporter
Anna-Lena Ung rapporterar från Orförandekonfrensen. Det var en givande träff.
Anna-Lena Ung kommer att ansvara för att det anordnas en träff för utställaransvariga
(kommitteerna) i avdelningarna.

§ 122

Övriga frågor
* PRA-Prcd diskuterades. Om nya förslaget från SKK.

§ 123

Nästa möte
10 januari 2015, kl 11,00. I lokalen på ”Gubbis”.
Mia Borg bjuder in Valberedningen och Barbro Lundström bokar lokalen.

§ 124

Avslutning
Ordförande Anna-Lena Ung avslutade mötet

Vid protokollet
____________________________
Mia Borg / Sekreterare

Justeras
____________________________
Anna-Lena Ung / Ordförande

____________________________________
Annette Andersson / Av mötet vald justerare

(3/3)

