Protokoll nr 4 fört vid ordinarie styrelsemöte med
Mellansvenska avdelningen torsdagen den 28 april 2016
Närvarande:

Anna-Lena Ung ordf
Annette Andersson
Mia Borg
Barbro Lundström
Christina Sohlman
Anna-Lena Ellasdotter
Åsa Hedin
Anmält förhinder: Carina Faxling
Caroline Arogén
Susanne Gustafsson
§ 40

Mötets öppnande
Ordförande Anna-Lena Ung öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 41

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Mia Borg.

§ 42

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med ändring att den nya stående punkten
”Sektioner och onbud lades till.

§ 43

Val av justerare
Att tillsammans med ordf justera dagens protokoll valdes Annette Andersson.

§ 44

Tidigare protokoll/beslutsuppföljning
Föregående protokoll gicks igenom, efter rättelse i protokoll nr 3 § 34 till Webmaster.mellan
ett tillägg ”vid protokollet Barbro Lundström”.
Anna-Lena Ung berättade att Nytorps Hundklubb tackade så mycket för agilitybanan
och har fått underskrivet uppsägningsavtal.
Anna-Lena Ung har inte hunnit titta på dukar till borden.
Anna-lena Ellasdotter har skickat ett mail till sektioner/ombud ang aktiviteter som ska
läggas in i kalendern/hemsida.
Protokolletet godkändes därefter och lades till handlingarna..

§ 45

Ekonomi/inköp
Likviditeten fortsatt god.
+ 8 medlemmar i SPK-M.
Beslöts att 3 st partytält skall köpas in, Christina Sohlman ombesörjer detta.

§ 46

Utställning
Kommande:
Gubbängen den 5 maj:
Christina berättade att det varit strul med en del anmälningar. De har inte gått in i systemet,
utan hon har bara sett dem via inbetalningen. Så det har varit ett riktigt detektivarbete.
Måste vara ngt fel i systemet som hon hoppas kan rättas till snarast.
Det är i dags dato 208 övriga raser anmälda och desan kommer det säkert ett 50 tal pudlar
som anmäls på plats. Populär utställning detta.
Bemanning; Christina, Kjell & Björn Sohlman, Annette & Jenny Andersson
Tomas Carlsson, Barbro Lundström, Anna-Lena Ellasdotter, Barbro Johansson, Åsa Hedin.
Beslöts att Anna-Lena Ung ordnar utlottningskorgen.
Beslöts att Annette Andersson gör potatissallad för 30 pers. Och att styrelsen bakar fikabröd.
Samling 07,15. Allt ser ut att vara under kontroll.
Utställningen i Köping skall läggas ut i nästa nr av PudelNytt.
HöstGubbis skall läggas ut i nästa nr av Hundsport.
Christina Sohlman utgick från mötet.

§ 47

Aktiviteter/utbildning
Mia Borg informerade om kursen ”Handledare för Uppfödarutbildning”.
Annette Andersson berättade om sökkurs i Sthlmssektionen.
Anna-Lena Ung berättade om sin Nos & Tasskurs i Sthklmssektionen 7/4.

§ 48

Sektioner/Ombud
Ang nya ombud i Värmland, vill vi ha en presentation av/om de presenterade.

§ 49

Pudelnytt/hemsidan/FB och kalendern
Fanns inget att diskutera..

§ 50

Inkomna skrivelser
Årsmötesprotokoll + protokoll nr 4 fr Södra.
Handboken.
SPK/CS svar på öppet brev fr Södra Avd.
Medlemsrapport fr medlemshanterare.
Liss-Britt Elegård ang Rallylydnad. (Annette Andersson tar kontakt).
Icke hänvisning, ej pudel.
Inbjudan SBK ungdom. (Vidarebefordrar till sekt/ombud).
Mail fr Barbro Bäcker.
Protokoll nr 5 fr Södra.

§ 51

Rapporter
Anna-Lena Ung informerar om CS arbete gentemot Södra avdelningen, ett möte de emellan
skall hållas.
Vi diskuterade Expressens fadäs om artikeln med Miljöpartiet inleder ett samarbete med
Svenska Pudelklubben, den var skriven av Expressens ledare och var ett mycket dåligt skämt.

§ 52

Övriga frågor
Anna-Lena Ung informerar om ”Lilla Sthlm” och undrar om intresse finns för att vara
funktionär.

§ 53

Nästa möte
Vilsta sporthotell 23 maj kl 17.00

§ 54

Avslutning
Ordf Anna-Lena Ung tackar och avslutar mötet.
Vid protokollet
……………………….
Mia Borg / sekreterare
Justeras:
……………………….
Anna-Lena Ung / ordförande

…………………………
Annette Andersson / justerare

