Protokoll nr 5 fört vid ordinarie styrelsemöte med
Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen i Vilsta Eskilstuna måndagen den
18 Maj 2015
Närvarande:
Anna-Lena Ung – Ordförande
Annette Andersson
Christina Sohlman
Mia Borg
Barbro Lundström
Anna-Lena Ellasdotter
Caroline Arogén
Sofia Bergh
Susanne Gustafsson
Aviserat frånvaro:
Carina Faxling

§ 68 Mötets öppnande.
Ordförande Anna-Lena Ung hälsade alla och förklarade mötet öppnat.
§ 69 Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Mia Borg.
§ 70 Fastställande av dagordning.
Mötet beslöt att anta dagordningen i sin helhet.
§ 71 Val av justerare.
Till Justerare av protokollet valdes Annette Andersson.
§ 72 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Protokoll 4 gicks igenom, och en ändring gjordes under § 60, från ”att en ansvarig skall utses över vem som ska
se till om beställning av utställningsplatser” till, ”att en ansvarig skall utses till bokning av utställningsplatser.”
Samt under § 63 ”Förslg till nya grundregler”. Fattas ett ”a i förslag” som lägges till så stavningen blir rätt.
Belutsuppföljning. Barbro Lundström har försökt få kontakt med en person som ev skulle bli nytt ombud, men
kontakt har ej fåtts.
Mia Borg har bokat Vilstahallen inför utställning i oktober.
Högtalaranläggning är inköpt och användes första gången på Vårgubbis med bra resultat.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
§ 73 Ekonomi/Inköp.
Ekonomi.
Susanne Gustafsson redogjorde för ekonomin. Visade resultatrapport och balansrapport. Likviditeten är god och
ekonomin stabil.
Medlemsstatistiken ser bra ut, föregående månad + 3.
Certglas finns färdiggraverade och klara inför nästa utställning. Men vi har inte fått någon räkning.
Inköp.
Beslut togs att ett elverk skall inköpas. Mia Borg tittar på pris och återkopplar till styrelsen.
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§ 74 Utställning, Historik och kommande.
Historik.
”Gubbis”.
Var en bra dag om än lite kylig. Omtyckt av utställare och besökare.
Önskan om att det fanns någon form av information till dig som är ny utställare kom in under dagen.
Beslut togs att Annette Andersson gör ett utkast om detta ”Till dig som är ny och aldrig ställt ut din hund”, och
visar styrelsen. Som sedan kan delas ut på utställningar.
Kommande
Hammarskog 30 maj.
Allt är under kontroll. 90 talet anmälda. Funktionärer och bestyrelse är klara..
Beslut togs att Annette och Tomas Andersson äter middag med domarna på lördag efter utställningen.
Beslut togs att Domarna skall bo på Arlanda Hotellby.
Beslut togs att Anna-Lena Ung tittar på kostanden för internetanmälan.
Köping 18 juli.
Beslut togs att Anna-Lena Ung mailar och frågar vad som ingår i ringarna och tittar på domarkostnaderna
samman med Wäkk.
§ 75 Aktiviteter/Utbildning.
CUA auktoriserade diskuterades, vilka är det och behöver vi utbilda flera.
Annette Andersson berättade att det kommer en ny version av uppfödarutbildningen från SKK våren 2016.
Önskemål finns att det ska finnas uppfödarutbildnng i övriga delar av avdelningen.
Beslut togs att Mia Borg tittar på ett datum i höst då hon kan starta upp uppfödarutbildning i Närke i
studiecirkelsyfte.
Beslut togs att Mailet från Birgitta Knöppel angående kurs i spår/sök/lydnad mailas vidare till
Täby/Roslagensektionen..
§ 76 Pudelnytt/ Hemsidan/Kalendern/FB
Pudelnytt – Barbro Lundström mailar ut till sektioner/ombud sista inlämningsdatum för PN till Caroline Arogén.
Barbro har sänt in annonsen för Höstgubbis.
Hemsidan – Är fin och funkar bra. Däremot kalendern fungerar inte som den ska och där ses ingen ändring
inom snar framtid. Men den jobbas på av webbgruppen.
fb – Fungerar bra och rullar på.
§ 77 Inkomna skrivelser.
Inkomna skrivelser gicks igenom och lades till handlingarna.
Susanne Gustafsson talade om att efter inbrottet på ”Gubbis” har vi fått tillbaka brev om att ärendet lades ned.
§ 78 Rapporter.
Anna-Lena Ellasdotter rapporterade från Uppsalaområdet att de kommer att samarbeta med studiefrämjandet.
Mia Borg berättade att Örebro har sina promenader samt deras Pudelparad i sommar.
§ 79 Övriga frågor.
Charlotta Gauffin sitter numera med som suppleant i CS samt som revisor i Mellansvenska. Får hon ”sitta på två
stolar”?!
Beslut togs att Anna-Lena Ung kollar upp detta.
§ 80 Nästa möte.
Telefonmöte 22 juni 2015.

______________________
Mia Borg / sekreterare.

__________________________________
Anna-Lena Ung / Ordförande

_______________________________________
Annette Andersson / Av mötet vald justerare
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