Protokoll nr 9 fört vid ordinarie styrelsemöte med
Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen.
På Vilsta Sporthotell Eskilstuna torsdagen den 22 oktober 2015
Närvarande:
Anna-Lena Ung – Ordförande
Annette Andersson
Christina Sohlman
Carina Faxling
Mia Borg
Anna-Lena Ellasdotter
Barbro Lundström
Susanne Gustafsson

Aviserat frånvaro:
Sofia Bergh
Caroline Arogén

§ 123 Mötets öppnande.
Ordförande Anna-Lena Ung hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 124 Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Mia Borg.
§ 125 Fastställande av dagordning.
Mötet fastställde dagordningen med tillägg under;
§ 128 ekonomi/inköp. Klipphäften. Blommor.
§ 130 aktiviteter/utbildning. Årsmöte. Ordförandekonferensen. Montern/mässan. § 130b Valberedningen.
§ 134 övriga frågor. Dukar.
§ 126 Val av justerare.
Till Justerare av protokollet valdes Christin Sohlman.
§ 127 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Protokoll 8 gicks igenom med en rättelse under;
§ 122, skall vara 17.00.
Kontakt har tagits med Eva Valinger ang domararvodet, och är utrett och klart.
Mia Borg samt Christina Sohlman har tittat efter partytält, men antingen hittat för klena eller för dyra. Så sökandet
fortsätter.
§ 128 Ekonomi/Inköp.
Ekonomi.
Susanne Gustafsson redogjorde för ekonomin som är stabil och likviditeten god. Så det ser bra ut.
Revision planeras till 17 januari 2016.
Beslut togs att Anna-Lena Ung Ordförande och Annette Andersson vice Ordförande tar upp ämnet ”blommor till
jubilarer” på Ordförandekonferensen.
Beslut togs att hotellrummet för Annette Anderson + 2 pers, skall ersättas. De arbetade på utställningen.
Domarnas obäddade sängar på hotellet vid utställningen skall justeras på priset av rummen enl samtal med
hotellansvarig och Annette Andersson.
Beslut tog att Mia Borg beställer 50 st klipphäften, och den nya varianten av infobladet om Pudelklubben 500 st.
Blomma till avgående ombud ges i samband med årsmötet och är de ej närvarande skickas en blomcheck.
§ 129 Utställning, Historik och kommande.
Historik.
Eskilstuna 4/10
Fungerade utmärkt, och utställarna hjälpte till vid städning så vi var klara fort.
Kanske lite saktare tempo vid finalerna så allt hinns med.
Fått mail från domare Marianne Sloojer som tackade för en bra genomförd utställning.
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Kommande
Datum för utställningar 2018 tas upp på planeringsmötet.
Beslut togs att Mia Borg ser om lokal för utställning 7/2 2016 är bokad.
Beslut togs att vi ska fortsätta med certglasen.
Beslut togs att dukar med tryck på skall göras till borden vi har på utställningarna. Anna-Lena Ung ansvarar för
detta.
§ 130 Aktiviteter/Utbildning.
Montern Sthlm,s mässan. Christina Sohlman ansvarar för bemanning.
Mia Borgs möbler skall användas, samt ett bord från Caroline Arogén och en stor ljusstake från Anna-Lena Ung.
Bygga montern på fredad 11/12.
Årsmöte 14/2 2016. Årsmötet startar kl 13,00 men vi i styrelsen träffas kl 12,00.
Vi bjuder på smörgås/pålägg, kaffe/te/vatten och kaffebröd.
Lokal utanför Stockholm ska tittas på för framtida behov.
§ 130b Valberdeningen.
Leone Nyman som representerade valberedningen, berättade om deras tänk och arbete inför årsmötet.
§ 131 Pudelnytt/ Hemsidan/Kalendern/FB
Hemsidan/kalendern, fungerar nu efter Carina Enbergs arbete med den.
PN/fb, Fanns inget att diskutera eller tillägga, de ser bra ut.
§ 132 Inkomna skrivelser.
1, Västras protokoll nr 7-2015.
2, Västras protokoll nr 8-2015.
3, SPK-CS - Auktorisation exteriördomae.
4, Mail från valberedningen.
5, SPK-CS – Protokoll nr 7-8-2015.
6, SPK-CS – Förfrågan om utökat rasregister.
7, SLU - Forskningsnyheter.
8, Södras protokoll nr 8-9-2015.
9, DN – Protokoll 21 aug.
10, Södras protokoll 7-2015.
11, SPK-CS – Medlemsrapporter september 2015.
12, SPK-CS – Medlemsrapporter september (fel).
13, SPK-M – Kassör, balans & resultatrapport.
14, SKK – Länsklubbarnas utställningsprogram 2018.
15, SKK – Info om entropion och ögats adnexa.
16, SKK - Nyhetsbrev SKK utst, kommitté okt 2015
17, SKK – Ny utvärdering avg IT stöd för utställningsverksamheten.
18, SKK - Uppdatering Info (se punkt 17 ovan).
19, SKK – Remiss ang allmänna regler för utställning, prov, tävl m m.
20, SPK-CS – Brev från Michael Gantzer.
Inkomna skrivelser gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 133 Rapporter.
Anna-Lena Ung berättade att det kommer en föreläsning på STOKK om synfunktion.
Anna-Lena Ellasdotter berättade att det var stor uppslutning på sista Uppsala promenaden med 22 personer och
28 hundar.
Anna-Lena Ellasdotter talade om att hon slutar med sin uppgift i Webgruppen.
Mia Borg talade om att det tillfrågade eventuella ombudet i Östergötland har tackat nej.
§ 134 Övriga frågor.
* Dukar till borden på utställning, som togs upp under § 129
§ 135 Nästa möte.
Vilsta Sporthotell Eskilstuna 28 november kl 12,00 2015. Som är ett planeringsmöte.
Telefonmöte 15 december kl 19.30 2015.
§ 136 Avslutning.
Ordförande Anna-Lena Ung avslutade och tackade.
______________________
Mia Borg / sekreterare.
__________________________________
Anna-Lena Ung / Ordförande

_______________________________________
Christina Sohlman / Av mötet vald justerare
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