Protokoll nr 6 fört vid telefonmöte med
Mellansvenska avdelningens styrelse måndagen den
5 juli 2016
Närvarande:

Anna-Lena Ung ordf
Anna-Lena Ellasdotter
Annette Andersson
Barbro Lundström
Christina Sohlman
Åsa Hedin
Adjungerad:
Susanne Gustafsson
Anmält förhinder: Mia Borg
Caroline Arogén
Carina Faxling
§ 70 Ordf Anna-Lena Ung hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 71 Till sekreterare för mötet valdes Barbro Lundström
§ 72 Annette Andersson anmäler en övrig fråga. Därefter godkänns Dagordningen
§ 73 Christina Sohlman valdes att tillsammans med ordf justera av dagens protokoll
§ 74 Protokoll nr 5 gicks igenom. Uppföljning: Christina Sohlman informerar om att
beräkning av antalet rosetter som behöver beställas är klart och beställning görs under
veckan. Anna-Lena Ung meddelar att brev har gått iväg till CS ang ”black & tan” på
utställning i Västerås.
Brev har tillställts CS ang nytt ombud i Värmland. Svar har kommit och det anses inte
lämpligt att anta erbjudandet eftersom det skulle strida mot vår policy ang ”flerfärgade
Pudlar”.
§ 75 Ekonomin är under kontroll. Likviditeten är god.
Till valberedningen SPKM har Ingela Livchitz, en av SPKM´s ordinarie revisorer,
meddelat att hon med omedelbar verkan lämnar sitt uppdrag. Styrelsen har dock inte
erhållit något meddelande från vederbörande. Revisorsuppleanten Tina Eijvergård går
nu upp på ordinarie plats tillsammans med Olle Sandström.
§ 76 Utställningar: Historik inget att rapportera
Kommande: Köping 23 juli. Christina Sohlman informerar om att vi har 31 storpudlar,
32 mellanpudlar, 35 dvärgpudlar och 25 toypudlar anmälda till utställningen.
Utställningen genomförs i samband med SKK-utställningen vilket innebär att vi delar
på vissa kostnader. Kostnaden för domare kommer därför att faktureras från SKK.
Anna-Lena Ung beställer fika till ringarna. Tre personer/ring. Anna-Lena Ung och
Annette Andersson ordnar kontanter till reseräkningar m m.
Annette fortsätter också att undersöka möjligheten av att få certglas graverade.
Kontaktar Västra och Norra avdelningen för att höra efter var de graverat.
§ 77Aktiviteter/utbildning
Annette Andersson har fått meddelande om att distansutbildningen för ordförande är
fullbokad men att en utbildning för hela styrelser inom SKK är under planering

§ 78 Sektioner och ombud
Se uppföljning protokoll
§ 79 Pudelnytt/hemsida/FB/kalender
Uppdatering av Hemsidan görs med hjälp från Mia Borg
§ 80 Inkomna skrivelser:
1. Ansökan om prov 2017
2. CS protokoll nr 2 2016
3. Nyhetsbrev SKK
4. SKK: Förslag till förtjänsttecken och Hamiltonplakett
5. CS - Minnesanteckningar från möte med Södra avdelningen
6. Angående nytt program , SKK play
7. SKK - FK nr 1
8. CS - verksamhetskonferens
9. CS – angående jubileumstidning
§ 81 Rapporter:
Anna-Lena Ung informerar om mötet med Södra avdelningen
Som ett tillägg till frågan om ”flerfärgade” konstateras att enl FCI går dessa
hundar under namnet ”flerfärgad lockig hund” .
§ 82 Övriga frågor
Annette Andersson föreslår att vi uppdaterar ”lathund” för styrelsens resp ansvarsområden för att ärenden inte ska ”falla mellan stolarna”. Meddelar dessutom att nu finns
diplom digitalt att användas inom SPKM vid kursavslutningar. Annette distibuerar till
styrelsen. Barbro Lundström sprider vidare till sektioner och ombud.
§ 83 Nästa möte
2016-08-18 kl 17.00 i Vilsta, Eskilstuna
§ 84 Avslutning
Ordförande tackade för ett konstruktivt möte och avslutade därmed telefonkonferensen.

Vid protokollet
………………………………
Barbro Lundström
………………………………
Anna-Lena Ung

……………………………..
Christina Sohlman

