Protokoll nr 6 fört vid ordinarie styrelsemöte med
Mellansvenska avdelningen tisdagen den 8 maj 2014
på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna
Närvarande:
Anna-Lena Ung Jönsson
Anna-Lena Ellasdotter
Annette Andersson
Barbro Lundström
Christina Sohlman
Magnus Hörkeby
Anmält förhinder:
Mia Borg
Caroline Silvarö
Caroline Arogén

§ 54

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

§ 55

Till sekreterare för mötet valdes Barbro Lundström

§ 56

Dagordningen fastställdes men efter ändring av § 59. Rubriken blev
”fastställande av uppdrag”.

§ 57

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Magnus
Hörkeby

§ 58

Tidigare Protokoll/Uppföljning:
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
Christina och Anna-Lena E har tittat på och beställt rosetter från Prudhoes i
England till inofficiella utställningen i Eskilstuna.
Anna-Lena E har fortsatt med att förbereda öppnandet av ett Google-konto för
avdelningen. Kontaktar Madeleine Bergendahl för att höra hur vi kan ”döpa”
detsamma.

§ 59

Fastställande av uppdrag
Fördes resonemang om hur ansvaret för kontakten med sektioner/ombud skulle
fördelas. Beslöts enligt följande:
Stockholmssektionen ansvarig
Magnus Hörkeby
Täby- Roslagen
Annette Andersson
Örebro
Mia Borg
Läger
Christina Sohlman
Ombud Sörmland
Caroline Arogén
Ombud Enköping
Anna-Lena Ellasdotter
Uppsala
Anna-Lena Ellasdotter
Ombud Värmland
Barbro Lundström
Ombud Nynäshamn/Ösmo
Anna-Lena Ung Jönsson
Falun
Vilande
Östergötland
Vilande

§ 60

Ekonomi/Inköp:
Vår kassör är ännu inte klar med redovisningen så långt att hon kan presentera
resultat/balansrapporter, men hälsar att ekonomin ser fortfarande ganska bra ut.
Inköp: Christina har nu köpt in den sedan tidigare godkända kopiatorn/scannern
och rapporterar att den är snabb och till full belåtenhet.
Annette upplyser om att det nu är möjligt att digitalt rapportera in närvaron vid
de sammankomster där vi får ekonomist ersättning från Studiefrämjandet.
Avtal med Susanne Gustafsson /kassör/ är under framtagning.

§ 61

Utställning: Historiskt inget att rapportera
I nuläget har ca 70 anmälningar kommit in till Gubbängen den 29 maj, och
några dagar återstår av anmälningstiden.
Alla försöker hjälpa till på morgonen från ca 7.30 och även vid dagens slut.
Bemanning övrigt:
Cafeteria: Annette och Björn
Sekretariat: Anna-Lena E och Kjell
Barn med hund döms av Anna-Lena UJ
Anna-Lena UJ beställer toaletter från Sanifix
Annette tar kontakt med City Pet om priser
Barbro ansvarar för lydnadstävlingen som går parallellt.
Norrköping: Endast 67 anmälningar i dagsläget. Anna-Lena UJ dubbelkollar
med ÖKK så att de tjänster och det material vi har beställt är under kontroll.

§ 62

Aktiviteter/utbildning:
Rasmonter på aktiviteten på Solvalla (SKK 125 år) den 23-24 augusti måste
förberedas.
Christina och Anna-Lena E tar på sig ansvaret för att ordna bemanning och
framtagning av material till montern.

§ 63

Pudelnytt/hemsidan
Anna-Lena E skickar ett mail till ombuden om möjligheten att använda sig av
Hemsida/FB och kalender, samt ser till att utställningen i Eskilstuna kommer
med i kalendern.

§ 64

Inkomna skrivelser
1. Utställningar SPK 2016
2. DN:s beslut 14/6
3. Förslag
4. Ansökan/ändring prov
5. Info utb.komm
6. Inbjudan öppet hus 14 juni
7. 125 års jubileum
8. Info utst. komm
9. Judging in Sweden, ny länk
Magnus vidarebefordrar info nr 4 till Stockholmssektionen. Därefter läggs
skrivelserna till handlingarna.

§65

Rapporter
Anna-Lena E rapporterar att Pudelpromenaderna i Uppsala har genomförts och
fortsätter. Stadsvandring en kväll i juni.
Annette påtalar att hon träffat Linda Penttilä i samband med Lindas eximination
till Rallylydnadsdomare. SPKM har tidigare bidragit till hennes utbildning och
styrelsen gratulerar till att den nu är klar med lyckat resultat.

§ 66

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 67

Nästa möte
Telefonmöte den 12 juni kl 19.30

§ 68

Ordf Anna-Lena UJ avslutade mötet

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

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

………………………
Magnus Hörkeby

