Protokoll nr 7 fört vid ordinarie styrelsemöte med
Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen torsdagen den
12 juni 2014
Närvarande:
Anna-Lena Ung - Ordförande, Christina Sohlman, Mia Borg, Caroline Silvarö,
Barbro Lundström, Annette Andersson, Anna-Lena Ellasdotter. Caroline Arogén, Susanne Gustafsson.
Frånvarande:
Magnus Hörkeby.
§ 69 Mötets öppnande.
Ordförande Anna-Lena Jönsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 70 Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Mia Borg.
§ 71 Fastställande av dagordning.
Mötet beslöt att anta dagordningen i sin helhet med tillägg under § 7 Utställning Norrköping och
Pudelnationalen..
§ 72 Val av justerare.
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Caroline Arogén.
§ 73 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Senaste protokoll gicks igenom och godkänndes i sin helhet.
Protokollen skall skickas till CS och Revisorerna genast efter justering.
Beträffande Google konto, tittar Anna-Lena Ellasdotter vidare på det.
§ 74 Ekonomi/Inköp.
Susanne Gustafsson redogjorde för ekonomin.
Beslut togs att all utbetalning till styrelsemedlemmar skall gå via ordförande Anna-Lena Ung för attest
innan den skickas till kassören.
På räkningarna skall det stå; Datum/äende/resmål/mil och underskrift. Ev kvitton skall sändas med.
Rosetterna till Eskilstuna har kommit, men inte fakturan.
Susanne Gustafsson gör en avräkning på rosetter till nästa möte
§ 75 Utställning, Historik och kommande.
A, Norrköping. En skrivelse från tre medlemmar ang ”efteranmälda” hundar gicks igenom och diskuterades.
Beslut togs att ett svar på denna skall skickas in till SKK. (Mia Borg var ej närvarande vid denna
diskussion).
Paragraf 75 A, förklarades härmed omedelbart justerad.
B, Historik.
Gubbis. Mycket utställare, som gav positiva kommentarer och beröm. Rekord slogs i antalet anmälda, så vid
så många måste vi ha mer personal då det var det dåligt med funktionärer.
Norrköping. Vi har fått mycket beröm från ÖKK att vi var bra att jobba med. Utställare var också nöjda med
dagen.
Vi har fått återkoppling/mail från domarna att de var glada att få komma hit och döma och de tackade så
mycket.

C, Kommande.
Eskilstuna. Under planering. Priser till utställningen kollas upp. Ca 150 hundar anmälda.
Beslut togs att Anna-Lena Ung lyssnar med Lupus om priser.
Sista utställningen år 2015 fattas det en domare.
Beslut togs att Anna-Lena Ung fick mandat att titta efter domare.
D, Pudelnationalen.
SPK Mellans styrelse kommer i ett brev till ansvariga för Pudelnationalen, kräva att få till ett
utvärderingsmöte efter Pn.
§ 76 Aktiviteter/Utbildning.
Ring/Handler/Socialträning kommer att starta hos Mia Borg i Hallsberg igen.
§ 77 Pudelnytt/ Hemsidan/Kalendern/FB
Pudelnytt – Fungerar bra med inskick av manus till Marika Rizzle..
Hemsida – Vi har en önskan om förbättringar på hemsidan Anna-Lena Ellasdotter håller i detta..
Facebook – Vi når ut till mer och mer folk, jättebra.
§ 78 Inkomna skrivelser.
Skrivelse från Ann-Charlotte Hillberger angående vandringspris/utställning.
Beslut togs att Vandringsprisen till årets utställning nr 3 inte tävlas om 2014 då denna utställning ej
genomförs.
§ 79 Rapporter.
Barbro Lundström har talat med Anna Sörlin Värmlandspudlarna, och inget mer att rapportera mer än att allt
fungerar bra.
§ 80 Övriga frågor.
Inga övriga frågor att ta upp.

§ 81 Nästa möte.
19 augusti i Eskilstuna.
§ 82 Avslutning.
Ordförande Anna-Lena Ung tackar och avslutar mötet.
______________________
Mia Borg / sekreterare.
_______________________
Anna-Lena Jönsson / Ordförande

________________________________
Caroline Arogén / Av mötet vald justerare

