Protokoll nr 5 fört vid ordinarie styrelsemöte via
telefon med Mellansvenska avdelningen tisdagen
den 15 april 2014
Närvarande:Anna-Lena Ung Jönsson
Anna-Lena Ellasdotter
Annette Andersson
Barbro Lundström
Cristina Sohlman
Adjungerad: Susanne Gustafsson
Anmält förhinder: Mia Borg
Caroline Silvarö
Caroline Arogén
Ej närvarande:
Magnus Hörkeby

§ 40

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

§ 41

Till sekreterare för mötet valdes Barbro Lundström

§ 42

Dagordningen fastställdes

§ 43

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Anna-Lena
Ellasdotter.

§ 44

Uppföljning:Konstaterades att ordf varit i kontakt med SKK angående
skrivningen ”pudel ej lämplig att lämna ensam”. Anna-Lena Ellasdotter
meddelar att hon inte hittills hunnit med sitt uppdrag om ”webbutrymme” men
jobbar vidare.

§ 45

Ekonomi: Susanne Gustafsson hälsas välkommen in i mötet. S presenterar sig
och berättar speciellt för nytillkomna medlemmar i styrelsen om sina tidigare
uppdrag för SPK. Susanne jobbar nu med att försöka komma ifatt med
räkenskaperna och konstaterar att likviditeten är för dagen god. De nya
styrelsemedlemmar som deltog i mötet presenterade sig sedan för Susanne.
Cristina sonderar marknaden för att senare efter samråd med Au köpa in en
skrivare med scanner. Anna-Lena UJ informerar om att hon nu fått sitt kort att
användas för diverse inköp och betalning av biljetter.
Christina meddelar att de priser som avdelningen ska skänka till Pudelnationalen
nu är överlämnade till Madeleine Bargendahl.

Inköp:

§ 46

Utställning: Historiskt inget att rapportera
Redan nu har 30 anmälningar kommit in till Gubbängen den 29 maj.
Gicks igenom vilka som kommer att närvara på den utställningen. I dagsläget
nämns Anna-Lena UJ, Anna-Lena E, Anette, Barbro, Björn, Kjell o Linnéa
Barbro Johansson har meddelat att ringsekreterarna till Gubbängen är helt klara
och två är klara för Eskilstuna. Norrköping är OK.

§ 47

Aktiviteter/utbildning: Kristina Sahlström har lovat fortsätta
uppfödareutbildningen senare under året. Carol Edholm har blivit tillfrågad om
att fortsätta med viltspårsutbildningen men har hittills inte återkommit med svar,
varför vi för dagen inte vet hur detta kommer att utveckla sig.
MH-BPH jobbar vi på att försöka få samarbete med andra rasklubbar

§ 48

PN Anna-Lena E påtalar att Malin o Bea Hult fortfarande står kvar som ombud
för Uppsala i PN. Beslöts ta bort detta. Marika Rissne har lovat fortsätta
samordna och skicka in annonsmaterialet till PN vilket styrelsen tacksamt
noterar.
Hemsidan: ”Ombud sökes” : Anna-Lena E vill att vi bättre presenterar vad det
innebär att vara ombud för att om möjligt göra uppgiften attraktiv.
Beslut: Samtliga medlemmar i styrelsen skall skicka ett foto till Anna-Lena E
för införande på Hemsidan.
Kalendern: Pudelpromenader har startats i Uppsala av Anna-Lena E.
Info på Facebook o Hemsida.
§ 49 Inkomna skrivelser gicks igenom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ansökan om att utöka rasregistret- Har vi redan svarat på
Kallelse till PF
Brev om bestyrelserapport
Handboken, utskick från CS sekreterare
Brev från SKK med text till utställningskataloger
Protokoll SPK CS nr 11 &1
Nyhetsbrev från SKK till styrelsefunktionärer
Brev från SKK med regler och riktlinjer för CUA och CUA-H
SKK CS protokoll nr 1
Minnesanteckningar från Örebrosektionen

Inga kommentarer, skrivelserna läggs till handlingarna.
§ 50

Rapporter: Ordföranden rapporterade från Verksamhetskonferensen. En trevlig
dag trots en hel del bortfall, vilket är tråkigt eftersom den större lokalen och den
beställda maten för ett större antal kostar ändå. Konstaterades att sektioner och
ombud verkar nöjda med sin verksamhet. Dagen gav inte så mycket nytänkande,
men styrelsen kostaterar att verksamhetskonferensen ändå har ett berättigande
och kan ses som en uppmuntran till de aktiva inom sektioner o för ombud samt
att vi inom styrelsen genom vidare diskussioner i ämnet kan komma fram till
ännu bättre förslag till program framöver.
PF Högt i tak, men livliga diskussioner speciellt runt gjorda avsättningar i
ekonomin. Slutligen togs ett beslut om att 60´ ska gå som ekonomiskt stöd till
den som under 2014 röntgar sin Mellanpudel för HD. Dessutom avsattes 40´ att
äska av för avdelningars speciella aktiviteter. CS arbete i frågan om flerfärgade
pudlar debatterades livligt. Beslöts att CS återkommande ska ha en punkt i sitt

protokoll om hur arbetet fortskrider. CS har skickat en kommentar till
Hundsport men inte fått den införd. Försöker igen.
Pudelnationalen: Kicki o Barbro som varit närvarande vid mötena informerar.
Material från Mellansvenska kommer att lånas ut under utställningarna.
Susanne lämnar mötet
§ 51

Övriga frågor: En ”smutsig” rosett har skickats till medlem i Värmland efter
en utställning och vederbörande önskar en ny. Kicki kontaktar Silvi.

§ 52

Nästa möte hålls i Eskilstuna, Vilsta torsdag 8 maj kl 17.30

§ 53

Ordf Anna-Lena UJ avslutade mötet och vi tillönskade varandra en Glad Påsk

Vid protokollet
…………………………..
Barbro Lundström

Justeras
…………………………
Anna-Lena Ung Jönsson

………………………
Anna-Lena Ellasdotter

