Protokoll nr 9 fört vid ordinarie styrelsemöte med
Mellansvenska avdelningen onsdagen den 8 oktober
2014
Närvarande:

Anna-Lena Ung Jönsson
Anna-Lena Ellasdotter
Annette Andersson
Barbro Lundström
Christina Sohlman
Adjungerad:
Susanne Gustavsson
Anmält förhinder: Mia Borg
Caroline Silvarö
Caroline Arogén
Magnus Hörkeby

§ 97

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

§ 98

Till sekreterare för mötet valdes Barbro Lundström

§ 99

Dagordningen fastställdes, efter tillägg i §101 och §103

§ 100

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Christina
Sohlman.

§ 101

Tidigare protokoll/beslutsuppföljning
Rättelse av fel i prot nr 4 §50, skall vara: CS informerade om att Kr 60.000
enligt CS prot nr 2 §20 avsatts som stöd till den som under 2014 låter röntga sin
Mellanpudel för HD.
Christina har förmedlat kontakt mellan Caroline Arogén och Marika Rissle för
att underlätta vid övertagandet av ansvaret för avdelningens annonser i PN.

§ 102

Ekonomi/inköp
Susanne Gustavsson som idag deltog i mötet, gick igenom den senaste
Resultat/Balansrapporten. Ekonomin är tillfredsställande med tanke på hur
året har varit. För dagen ligger resultatet på plus och vi tror att detta möjligen
står sig resten av året.
Beslöts att fr o m nu använda den omarbetade
”uppdragsredovisning/reseräkning”, såväl den manuella som den via datorn.
Susanne skickar via mail ut blanketten till styrelse och sektioner.

§ 103

Utställning
Historiskt: Gävle; få anmälda hundar, men i övrigt en trevlig tillställning.
Kommande: Inköp av cert-priser för 2015 diskuterades. Beslöts att köpa in
vinnarparaplyer för 2015.
Styrelsen konstaterade att beslut måste tas om domare till utställningen
den 4 oktober 2015. Inkomna namn som kommit in via SPKM:s domarkommitté
och Berith Eliasson, presenterades. Efter diskussion beslöts att tillfråga en
rekommenderad domare från Holland.
Även domare till inoff i Gubbängen 2015 och kommande utställningar 2016
diskuterades.

§ 104

Aktiviteter/utbildning
Caroline Silvarö har tagit ansvar för utsmyckning av montern på mässan i
december. Christina ansvarar för att via FB och Hemsida efterlysa villiga
medarbetare för bemanning av montern.

§ 105

PN/Hemsida
Anna-Lena E efterlyser åter foto och presentation av styrelsens medlemmar.

§ 106

§ 107

Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom, och blanketten från UtstK gicks igenom och
besvarades. Barbro vidarebefordrar den till CS. Skrivelserna lades därefter till
handlingarna.
Rapporter
Förfrågan har kommit in angående uppfödarträffar. Susanne G lovar att
vid ett nära förestående möte med Kristina Sahlström ta upp frågan om
hon är villig att nu återuppta aktiviteten.
Höstens pudelpromenader i Uppsala har kommit igång.

§ 108

Inga övriga frågor

§ 109

Nästa möte: Telefonmöte den 20 november kl 19.00
Nästa fysiska möte: 10 januari 2015 kl 11.00. Observera att mötet hålls i
lokalen Gubbängen. Till detta möte kommer valberedningen att bjudas in.

§ 110

Ordförande Anna-Lena Ung avslutade mötet.
Vid protokollet:
………………..
Barbro Lundström
Justeras:
………………..
Anna-Lena Ung

…………………..
Christina Sohlman

