Protokoll nr 4 fört vid ordinarie styrelsemöte med
Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen måndagen den
24 februari 2014
Närvarande:
Anna-Lena Jönsson- Ordförande, Christina Sohlman, Mia Borg,
Barbro Lundström, Annette Andersson, Anna-Lena Ellasdotter.
Frånvarande:
Caroline Silvarö, Magnus Hörkeby, Caroline Arogén.
§ 25 Mötets öppnande.
Ordförande Anna-Lena Jönsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 26 Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Mia Borg.
§ 27 Fastställande av dagordning.
Mötet beslöt att anta dagordningen i sin helhet med tillägg under § 30 ”Kalendarium &
Schemaprojektverktyg”.
§ 28 Val av justerare.
Till Justerare av protokollet valdes Annette Andersson.
§ 29Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Föregående protokoll ligger hos justerare, och kunde därför ej gås igenom.
Fortsatt diskussion om statut för 70-års pudeln fortskrider. Beslutades att Anna-Lena Jönsson och Mia Borg
tar hand om detta.
§ 30 Fastställande av styrelse.
Styrelsen fastställdes på konstituerande mötet.
§ 31 Ekonomi/Inköp
De ekonomiska förehavandena mellan föregående kassör och nuvarande är inte färdigt.
Anna-Lena Jönsson har mailat Ute Eberhard flertalet gånger ang utbetalning av arvode för utställningen i
Eskilstuna, men har inte fått något svar.
Chauffören/bil vid transport av domarna är betald.
Hyra av Boglösa Bygdegård är betalt.
Fd adjungerande kassörs arvode är helt betalt.
Ordförande av årsmötets arvode är betalt.
Beslutades att föreslaget arvode till 2014 adjungerande kassör godkänndes, samt att ett kontrakt skall
uppföras.
Beslutades att Anna-Lena Jönsson tittar på och köper 16 stycken cert priser.
Beslutades att Annette Andersson skall vara "assisterande kassör" till vår adjungerande kassör Susanne
Gustafsson.
§ 32 Utställning, Historik och kommande.
Historik.

* Eskilstuna 1 februari, fungerade som vanligt perfekt och alla var nöjda och glada.

Kommande.
* ”VårGubbis”, Beslutades att det ska vara två ringsekreterare i varje ring, och Christina Sohlman tar kontakt
med Barbro Johansson och meddelar henne om detta.
Övrigt.
Domarna inför 2015 är i stort sett klara, alla har tackat ja förutom två.
Kristina Sahlström har utgått ur Domar kommittéen.
§ 33 Aktiviteter/Utbildning.
Beslutades att börja om med uppfödarutbildningarna med Kristina Sahlström till sensommaren/hösten.
Beslutades att Anna-Lena Jönsson tittar vidare på BPH tillsammans med Kines & Cavalierklubbarna.
Beslutades att Magnus Hörkeby är Ombud/sektionssamordnare. Magnus Hörkeby får utarbeta ett förslag
som styrelsen tittar på.
§ 34 Pudelnytt/ Hemsidan/Kalendern/FB
Pudelnytt – Marika Rissle fortsätter ansvara för PN.
Hemsida – Beslutades att Anna-Lena Ellasdotter blir ny webmaster i ”mellan”. Anna-Lena Ellasdotter tar
kontakt med Carina Enberg om utbildning.
Beslutades att Barbro Lundström är annonsansvarig.
Beslutades att Anna-Lena Ellasdotter tittar på ett gemensamt weblagringsutrymme.
Annette Andersson redogjorde för ett specifikt kalendarium/schemaverktyg. Beslutades att vi testkör ett tag
med Annette Andersson som ansvarig.
§ 35 Inkomna skrivelser.
Beslutades att Anna- Lena Jönsson mailar ut skrivelser till styrelsen.
Mailadresslistan till Mellansvenska gicks igenom och vissa ändringar skall göras. Beslutades att Mia Borg
kollar upp detta och gör rättelser samt kontaktar Stockholmssektionen ang deras all mailadresser.
§ 36 Rapporter.
Christina Sohlman redogjorde för flera samtal till henne ang att ”pudeln är ej lämplig att lämna ensam”. Det
står på SKK,s Köpa Hund.se och fler som läst det undrar om det. Beslutades att Christina Sohlman tar
kontakt med CS ang detta.
§ 37 Övriga frågor.
* Kotaktpersoner för ombud/sektioner: Mia Borg tittar på vilka i styrelsen som har vem, så delar vi upp
områden på nästa möte.
* Verksamhetskonferensen: Mia Borg bjuder in CS Ordförande Madeleine Bergendal.
Och Barbro Lundström undersöker om någon kan komma och hålla föredrag om BPH.
* Inoff i Eskilstuna den 26 juli, Anna-Lena Jönsson kollar domare och kontaktar Barbro Johansson om
ringsekreterare.
§ 38 Nästa möte.
3 mars 2014. Som är ett telefonmöte.
§ 39 Avslutning.
Anna-Lena Jönsson tackar och avslutar mötet.
______________________
Mia Borg / sekreterare.
_______________________
Anna-Lena Jönsson / Ordförande

________________________________
Annette Andersson / Av mötet vald justerare

