Protokoll nr 4 fört vid ordinarie styrelsemöte med
Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen torsdagen den
9 april 2015
Närvarande:
Anna-Lena Ung, Christina Sohlman, Mia Borg, Barbro Lundström, Anna-Lena Ellasdotter,
Caroline Arogén, Carina Faxling, Sofia Bergh.
Anmält förhinder:
Annette Andersson
§ 54 Mötets öppnande.
Ordförande Anna-Lena Ung hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 55 Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Mia Borg.
§ 56 Fastställande av dagordning.
Mötet beslöt att anta dagordningen i sin helhet.
§ 57 Val av justerare.
Till Justerare av protokollet valdes Barbro Lundström.
§ 58 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Föregående protokoll gicks igenom och ändrades från nummer 4 till nummer 3.
Ändring i protokoll nr 1 § 6 Budget för 2016 till Budget för 2015.
Susanne Gustafsson har meddelat att hennes efternamn ska stavas med "f" Gustafsson.
Ändring i årsmötesprotokollet, Charlotte Gauffin skall vara Charlotta Gauffin.
Charlotta Gauffin skall läggas till i listan med suppleantdelegater PF.
Caroline Arogén har kollat upp högtalaranläggningar, mailar ut förslagen till styrelsen. Beslut om vilket som ska
inhandlas tas via FB chatten.
Därefter godkänndes det och lades till handlingarna.
§ 59 Ekonomi/Inköp
Positivt med antalet medlemmar i avdelningen.
Tyvärr visar resultatet minus, men likviditeten är fortfarande god.
Inköp; Certglasen till Hammarskog är klara och finns hos Annette Andersson.
Anna-Lena Ung har köpt 10 st ölglas för gravering.
Beslutades att vi köper in högtalaranläggning via webben. Caroline Arogén mailar ut förslag till styrelsen.
§ 60 Utställning, Historik och kommande.
Historik.
* Inget att diskutera.
Kommande.
* Beslutades att det ska sökas tillstånd för både ”vår och höstgubbis”.
* Beslutades att Anna-Lena Ung mailar ut PM till ringsekreterare för ”vårgubbis”.
* Beslutades att Anna-Lena Ellasdotter fixar priser till lotteriet på ”vårgubbis”.
* Beslutades att ”höstgubbis” skall var 6 september.
* Beslutades att Mia Borg ringer och bokar Vilsta hallen till den 4 okt.
* Beslutades att Anna-Lena Ung håller kontakten med Köping och utställningen där.
* Beslutades att en ansvarig skall utses över vem som ska se till om beställning av utställningsplatser.
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§ 61 Aktiviteter/Utbildning.
Inget att diskutera i skrivande stund.
§ 62 Pudelnytt/ Hemsidan/Kalendern/FB
Pudelnytt – Sista numret var stilren och bra. Vi ska skicka in bilder på rasparaden och från utställningar.
Hemsida – Fungerar bra.
Kalendern – Försök till att ”laga” kalendern fortgår och webbgruppen tittar på det.
fb – Många besökare, och det är ett bra ”skyltfönster”.
§ 63 Inkomna skrivelser.
Inkomna skrivelser gicks igenom och vi diskuterade ”Förslg till nya grundregler”. Åsikter ang detta skall var SKK
tillhanda 1 maj. Beslut om hur vi svarar tas via FB chatten.

§ 64 Rapporter.
Anna-Lena Ellasdotter talade om att hon fått ett mail från Carina Enberg om ett ombud till Nynäshamn.
Styrelsens ombudsansvarige Barbro Lundström tar kontakt med Carina Enberg om detta.
§ 65 Övriga frågor.
* Gick igenom ett mail från Annette Andersson.
* PF - Diskuterade motionerna, och gick igenom dess handlingar.*
§ 66 Nästa möte.
18 maj i Vilsta Eskilstuna.
§ 67 Avslutning.
Anna-Lena Ung tackar och avslutar mötet.
______________________
Mia Borg / sekreterare.
_______________________
Anna-Lena Ung / Ordförande

________________________________
Barbro Lundström / Av mötet vald justerare
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