Protokoll nr 4 fört vid ordinarie styrelsemöte med
Mellansvenska avdelningen måndagen den 2 mars
2015
Närvarande:
Anna-Lena Ung ordf, Anna-Lena Ellasdotter, Annette Andersson, Barbro Lundström,
Christina Sohlman, Caroline Arogén, Carina Faxling.
Adjungerad: Susanne Gustavsson.
Anmält förhinder: Mia Borg, Sofia Berg
§ 25 Ordförande Anna-Lena Ung öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna till verksamhetsårets
första ”riktiga” möte.
§ 26 Till sekreterare för mötet valdes Barbro Lundström
§ 27 Dagordningen godkändes efter ändring av § 30. Skall vara ”styrelseuppdrag”
§ 28 Att tillsammans med ordf justera dagens protokoll valdes Carina Faxling.
§ 29 Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna
§ 30 Styrelseuppdragen fördelades enligt följande:
Sammanställning av material till Pudelnytt – Caroline Arogén
Utställningsannonser – Barbro Lundström
Monteransvar – bemanning: Christina Sohlman, utsmyckning: Anna-Lena Ellasdotter
Sponsring – Carina Faxling
Bitr. kassör utställning – Annette Andersson
Domarkommitte´n – Anna-Lena Ung
Webbansvar, FB – Anna-Lena Ellasdotter
AU – Anna-Lena Ung, Annette Andersson och Mia Borg
Kontaktperson sektioner och ombud – Barbro Lundström
Ringsekreteraransvar: Barbro Johansson

§ 31 Ekonomi/inköp
Beslutades att Anna-Lena Ung söker efter lämpliga glas, lyktor el dyl att graveras och användas till
försäljning, lotteri el dyl.
Beslutades att utländska domare betalas kontant.
Beslutades att informera valberedningen om att inför nästa år, om möjligt, söka ordförande för
årsmötet i närområdet intill bokad lokal.
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§ 32 Utställning
Historik: Hälsning och tack från Gajic Zeljko som var mycket nöjd med utställningen i Sollentuna
Samarbetet med chineseklubben vid Sollentunautställningen fungerade bra och beslöts att även i
fortsättningen försöka dela lokal med någon annan rasklubb.
Frågan om högtalaranläggning på utställning diskuterades. Flera förslag kom på tal och möjligheterna
skall undersökas. Vi gör också nya försök med att få domarpresentationer inför våra utställningar.
Kommande: Annette lovade att maila ut till distriktets brukshundklubbar om vår utställning på
Gubbängen i maj. Uppmaning också till styrelsen att via FB ”dela” detsamma.
Barbro, Carina, Anna-Lena E samt Annette med sin man, lovade att komma och jobba.
Anna-Lena U och Peter är med o bygger på morgonen.
§ 33 Aktiviteter/utbildning Inget aktuellt för tillfället
§ 34 Pudelnytt/Hemsidan/kalendern/FB inget aktuellt
§ 35 Inkomna skrivelser
Forskningsnyheter nr 1
Rasinfo till årsmötet
CS prot 12 – 13 2014
Standarden
Forskningsnyheter nr 2
CS prot nr 1 2015
§ 36 Rapporter
Inget att rapportera
§ 37 Övriga frågor
Anna-Lena Ung informerar valda delegater till PF om hur man agerar vid eventuell sjukdom
§ 38 Nästa möte Torsdag 9 april kl 19.00, telefonmöte
§ 39 Ordförande Anna-Lena Ung avslutade mötet

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

………………………
Carina Faxling
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