Protokoll nr 6 fört vid ordinarie styrelsemöte via telefon med
Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen måndagen den
22 juni 2015
Närvarande:
Anna-Lena Ung,
Christina Sohlman,
Mia Borg,
Barbro Lundström,
Anna-Lena Ellasdotter,
Caroline Arogén,
Carina Faxling,
Sofia Bergh,
Annette Andersson
Susanne Gustafsson.
§ 81 Mötets öppnande.
Ordförande Anna-Lena Ung hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 82 Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Mia Borg.
§ 83 Fastställande av dagordning.
Mötet beslöt att anta dagordningen i sin helhet.
§ 84 Val av justerare.
Till Justerare av protokollet valdes Anna-Lena Ellasdotter tillsammans med ordförande.
§ 85Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Föregående protokoll gicks igenom och vi tittade på beslutsuppföljning..
Beslutades att Christina Sohlman tittar på elverk och köper ett sådant till en kostnad av 5000 kronor.
Anna-Lena Ung har sökt kontakt angående internetanmälan.
Anna-Lena Ung har tagit kontakt med ordförande och önskar träffas och göra upp detaljerna inför utställningen
i Köping. Det är i stort sett klart, bara fråga om vad som ingår från de och vad vi skall ha med oss.
Charlotta Gauffin får sitta både som suppleant i CS och som revisor i SPK-Mellan.
Därefter godkänndes det och lades till handlingarna.
§ 86 Ekonomi/Inköp
Susanne Gustafsson redogjorde för ekonomin, likviditeten är stabil.
Beslutades att vi köper in ett elverk till en kostnad av 5000 kronor.
Beslutades att 5 st av Föreningshandboken skall köpas in.
§ 87 Utställning, Historik och kommande.
Historik. Hammarskog.
* En blöt men rolig och trevlig utställning. Bestyrelserapporten är ivägskickad
Kommande. Köping.
* Anna-Lena Ung mailar ut all info till styrelsen.
* Mia Borg, Christina och Kjell Sohlman, Anna-Lena Ellasdotter och Annette Andersson kommer och jobbar.
* Annette Andersson tar med Certglasen.
* SAR BIS vandringspriset, skall läggas till på PM,et samt mailas ut till berörda.
* Anna-Lena Ung kollar om vi kan använda sittande bestyrelse.
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§ 88 Aktiviteter/Utbildning.
Ringträning hålls kontinuerligt hos Mia Borg i Hallsberg i samband med Studiefrämjandet
Barbro Lundström har meddelat CS om Tävling i lydnad klass 1 & 2 i samband med Gubbis.
Träff för utställningsansvariga till hösten, Anna-Lena Ung ansvarar för detta och utarbetar ett program.
§ 89 Pudelnytt/ Hemsidan/Kalendern/FB
Pudelnytt – Ser bra ut och fungerar bra.
Hemsida – Fungerar bra.
Kalendern – Är iordning och har fått ett lyft efter mycket arbete av webbgruppen.
fb – Delningar på SPK,s sida skall göras från våra privata fb sidor och inte som admin.
Kallelse till styrelsemöten skall läggas ut på fb-styrelsesidan.
Hundsport – Annons för Gubbis får gå in utan bestämda domare, namnförslag gavs under mötet.
§ 90 Inkomna skrivelser.
Inkomna skrivelser gicks igenom.
1. SPK CS - Dokumentet "Pudelavel 2014" införes på hemsidan
2. SKK- Ansökningar prov och tävlingar.
3. SKK - föreningskommittén- Utbildning i föreningsteknik
4. SPK - CS sekr. Fastställd utställningar 2017
5. Anna Törnlöv - Blommor till Marianne Lindberg
§ 91 Rapporter.
Inga rapporter.
§ 92 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§ 93 Nästa möte.
17 augusti i Vilsta Eskilstuna.
§ 94 Avslutning.
Anna-Lena Ung tackar och avslutar mötet.
______________________
Mia Borg / sekreterare.
_______________________
Anna-Lena Ung / Ordförande

________________________________
Anna-Lena Ellasdotter / Av mötet vald justerare
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