Protokoll nr 1 fört vid ordinarie styrelsemöte med
Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen torsdagen den
20 januari 2014
Närvarande:
Carol Edholm- Ordförande, Anna-Lena Jönsson, Christina Sohlman,
Mia Borg, Sofia Nandrup, Marika Rissle, Eva Lindgren.
Frånvarande:
Carolina Carlsson, Caroline Silvarö, Malin Hult,
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande Carol Edholm hälsade alla välkomna och ett särskilt välkomnande till valberedningens ledamot
Barbro Lundström, och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Mia Borg.
§ 3 Fastställande av dagordning.
Mötet beslöt att anta dagordningen i sin helhet med tillägg under § 7 Utställning ”Avtal & Statuter”.
§ 4 Val av justerare.
Till Justerare av protokollet valdes Marika Rissle.
§ 5 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Protokoll 10 gicks igenom, och vi konstaterade att ingen kontakt har tagits med Lupus, men Sofia Nandrup
tar tag i det igen.
Certpriserna kollas upp till efter Eskilstuna utställningen.
Samköp av rosetter med Södra avdelningen har Christina Sohlman hand om och hon har pratat med Louise
Ekblad om detta.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
§ 6 Ekonomi/Inköp
Eva Lindgren redogjorde för ekonomin.
Beslöts att budgetera montern på Hundmässan.
Beslöts att köpa in rosetter för 2014
§ 7 Utställning, Historik och kommande.
Historik
Fanns inget att diskutera
Kommande
* Eskilstuna 1 februari, allt är under kontroll. Ca 132 anmälda. Bygga på fredag kväll och det är 5 st som
bygger.
Utställningsdagen är det 8 st som jobbar. Bestyrelsen är klar.
George Walther (domare) har bokat och beställt sina biljetter själv.
Domarna landar på Arlanda kl 14:20 fredag. Transport Arlanda – Eskilstuna kollas upp.
Samt transport Eskilstuna – Arlanda på lördag efter utställningens slut.
Beslöts att kontakta Marita Simring om hon ville äta middag med domarna fredag kväll, och hon svarade ja.
Lördagskväll dinerar Carol Edholm med domarna.
* Gubbis 29/5 och Norrköping, inga konstigheter. Allt ser ut att flyta på.

* Diskuterades inoff i Eskilstuna under 2014.
* Höstgubbis 13/9 diskuterades och domarna som domarkommittéen la fram godkändes och kommer
tillfrågas.
* Domare 2015, domarkommittéens förslag godkänndes och jobbas vidare på.
* Avtalet mellan ÖKK & ras- & specialklubbar diskuterades och sågs igenom.
Beslöts att samkörnings ska ske och allt praktiskt får ÖKK ta hand om.
Beslöts att Anna-Lena Jönsson tar kontakt med Barbro Johansoon angående ringsekreterare.
* Statut för 70-årspudeln. Vi tittar vidare på den och dikuterar fram en statut på nästa möte.
§ 8 Aktiviteter/Utbildning.
Inget att diskutera.
Beslöts att lämna över till nya styrelsen
§ 9 Årsmötet
* Genomgång av de fyra inkomna motionerna, och beslut därom.
Motion 1 Angående Valphänvisningstid på Pudelklubbens hemsida.
Styrelsen beslöt att bifalla motionen.
Motion 2 Angående Tävlingsresultat för Agility.
Styrelsen beslöt att bifalla motionen.
Motion 3 Angående SPKs tävlingar för arbetande hundar och dess namn.
Styrelsen beslöt att bifalla motionen.
Motion 4 Angående Ändra storpudlarnas hälsoprogram från nivå 2 till 3.
Styrelsen beslöt att bifalla motionen.
* Mia Borg har nästan fått in allt material till vår berättelse, allt måste inkommit senast 30 januari.
Beslöts att Mia Borg ordnar blommor till mötet.
Beslöts att ge en blomma till Barbro Johansson.
Beslöts att Christina Sohlman ordnar med mat till mötet.
§ 10 Pudelnytt/ Hemsidan/Kalendern/FB
Pudelnytt – Marika Rissle skickar ut en påminnelse 1 v innan sista inlämningsdatum. Allt fungerar
tillfredställande.
§ 11 Inkomna skrivelser.
Skk / utst nr 5/2013
§ 12 Rapporter.
Inget att rapportera denna gång.
§ 13 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§ 14 Nästa möte.
Årsmöte 8 februari 2014.
______________________
Mia Borg / sekreterare.
_______________________
Carol Edholm / Ordförande

________________________________
Marika Rissle / Av mötet vald justerare

