Protokoll nr 7 fört vid ordinarie styrelsemöte med Mellansvenska
avdelningen torsdagen den 18 augusti 2016 på Vilsta Sporthotell Eskilstuna.
Närvarande:

Anna-Lena Ung ordf
Annette Andersson
Mia Borg
Barbro Lundström
Christina Sohlman
Caroline Arogén
Susanne Gustafsson
Carina Faxling
Anna-Lena Ellasdotter

Anmält förhinder: Åsa Hedin
§85

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

§86

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

§87

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg under §92 Kommunikation, organisationsfråga inom
styrelsen. Därefter fastställdes dagordningen.

§88

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

§89

Tidigare protokoll/beslutsuppföljning
Föregående protokoll nr 6 gicks igenom. Godkändes därefter och lades till handlingarna..

§90

Ekonomi/inköp
Susanne Gustafsson redogjorde för ekonomin. Likviditeten fortsatt god.
Diskuterade om Swish för föreningar och att pengarna kommer till rätt konto. Anna-Lena
Ung och Susanne Gustafsson kollar upp det.
Räkning kommer på CERT-glas.
Nya tälten är bra!
Beslut togs kompletteringsköpa prisrosetter, Christina Sohlman ombesörjer detta.
Utställning
Historik:
Köping: gick bra och utställarna var nöjda.
Kommande:
Vandringspriset Karlstadstrimmaren: Utdelat 24 gånger under 25 år.
Ska delas ut på 3: e utställningen varje år. Beslut togs att dela ut en gång till, 25 ggn, 2017

§91
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och det för sista gången.
Bro: Alla i styrelsen har fått mail om Bro. Sekretariat och pristält får vi hålla med själva.
Tre lunchkuponger beställs. Bygger ringar fredag kväll. OBS! Måste ta upp allt klipphår.
Övrigt allt klart. Kinesklubben hämtar och äter middag med domaren. Anna-Lena Ellasdotter
kör domarna tillbaka till Arlanda. Annette Andersson och Tomas Carlsson fixar kaffe,
Christina Sohlman fixar mackor och kakor. Barbro Lundström sitter i sekreteriatet med Kjell
Sohlman. Tänk på att det är riktig veterinär koll.
Frågat på Facebook om flerfärgat får ställas ut? Vi måste säga JA men domaren måste skriva
att det är ett diskvalificerande fel.
Vad gör vi om det kommer folk som säger att dom anmält men inte står i katalogen på Bro?
Det ska inte kunna ske.
Beslut togs att göra flyers reklam för nästa utställning. Annette Andersson skriver text till
Bro med reklam om Gubbängen och Gnesta. Anna-Lena Ellasdotter fixar på nr.lappen.
Gubbängen: Barbro Lundström kommer på morgonen. Anna-Lena Ellasdotter,
Caroline Arogén, Carina Faxling och Kjell Sohlman är där hela dagen. Peter Fugelstad och
Anna-Lena Ung är där morgon + kväll. Cafeterian är problemet, vem ska stå där?
Förlsag: Till Gubbis kan vi använda STOKKS program om vi vill. Anna-Lena Ellasdotter gör det
”för hand” och skriver ut.
Gnesta(2 oktober): Bekräftelse på bokad lokal? Mia fått muntligt besked (Lotta Eriksson
redan bokat lokalen). Vem står lokalen på nu? Vart går fakturan?
Beslut togs att Mia kollar upp, gärna under nästa vecka.
Saknar ok från SKK ang våra sökta utställningar 2018.
Christina Sohlman är CUA på alla utställningar 2017.
Anna-Lena Ung redogjorde lite för de nya reglerna som börjar gälla 1 jan 2017.
Vi bör skriva ihop en skrivelse angånde flerfärgade till domar kommittén.
Nya anmälningsblanketten är inte bra men är tillfällig Den gamla har "dött" och ingen vet
inte riktigt hur den ska lagas. Det låter som vi snart står inför ett byte av dataprogram för
hela klubben.
Västra och södra nyttjar SKK anmälan men det är ganska dyrt (ca10-15 kr/hund) och
avdelningarna väljer att lägger pengar på olika saker.
§92

Aktiviteter/utbildning
Mia Borg har ringträning hos sig i Hallsberg varje vecka.
Pudel SM i Älvkarleby 23-24 sept 2016.
Det går "rykten" att SPK-Ms styrelse bara håller på med utställningar , vilket stämmer till
största del. Det är sektioner och ombud som i huvudsak ska driva de andra aktiviteterna.
Organisationsfrågor: Inkomna skrivelser från CS ska gå till sekreterarens mail, men Mia har
inte fått dem. CS säger att de skickat all post till sekreteraradressen men varken Mia eller
Barbro får mailen trots att de har gått iväg från CS. Det fungerar inte som det ska, men var
ligger felet?. Anna-Lena Ellasdotter har mailat till Kerstin Johansson om ändring av mail, men
har inte fått svar.
Vi har inte fått skrivelser korrekt på 3 månader! Tidigare har det från CS skickats till både
sekr och ordf, men numera går det bara till sekr och det fungerar inte. All post som kommer
skall omdelbart vidarebefordras så att alla ta det.
Vem ska göra vad? Anna-Lena Ellasdotter testar mail och kontaktar Kerstin Johansson igen.

§93

Sektioner/Ombud
Förfrågan från en Agneta i Eskilstuna att starta ombudsverksamhet. Finns redan mor och
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dotter Blom. Hon rekommenderas kontakta Bloms och vi fortsätter hålla kontakt med
Agneta.
Stockholm har mycket aktiviteter. Barbro Lundsröm ska ha spår kurs. Annette Andersson
ska ha sökkurs men datum är inte klart.
Vi efterlyser mail till medlemmarna för att snabbt kunna nå ut med information.
Skriv till alla ombud och sektioner att de går ut med sina aktiviteter på hela mellansvenskas
sidor, inte bara sina lokala sidor.
Be alla att uppdatera sina kontaktuppgifter för mail studsar tillbaka.
Gotlands ombud har kommit igång, trevlig och roliga aktiviteter.
Verksamhetkonferensen för alla ombud och sektioner är den 22 oktober i Eskilstuna. Kallelse
ska skickas ut snarast.
§94

Pudelnytt/hemsidan/FB och kalendern
PN – Hemsida – Kalender – fb
Diskussioner om dessa har förts under andra punkter.

§95

Inkomna skrivelser
1. Info om Bro, Utsänt av Anna-Lena Ung
2. Önskan att få anordna aktiviteter i Eskilstuna. – Vi svarar.
3. Auktorisation exteriördomare.
4. Mail från valberedningen till styrelsen i SPK-M – Styrelsen svarar var för sig.
5. Icke hänvisning, endast info avser ej pudel.
6. Medlemsrapporter för juli 2016.
7. Protokoll från Norra.
8. Meddelande från Gnesta IK.
9. Ansökan om rasregister. – Svarat.
10. Kennelfullmäktige 2017.
11. Nordic Dog Show.
13. Föreningskommittén 1-2016
14. Forskningsnyheter nr 5 201615. Protokollsutdrag mm från Utställningskommittén
16. Auktorisation exteriördomare
17. Exteriördomare uttagna till allroundutbildning
18. Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 160520, avser ej pudel
19. Icke hänvisning
20. Icke hänvisning
Alla måste svara på mail från valberedningen!

§96

Rapporter
Anna-Lena Ung informerar att hon åker på SHU,s årsmöte som repr för STOKK. Annette
Andersson talade om att det var kul att jobba på RallyLydnad SM och en mellan pudel
placerade sig på 5 plats.
Kommer en intressant föreläsning på STOKK om reproduktion. ALU återkommer med datum.
Aktivitets dag på Gärdet den 17 sept i STOKKS regi.
3

§97

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§98

Nästa möte
Torsdag den 22 september kl 20:00, telefonmöte.

§99

Avslutning
Ordf Anna-Lena Ung tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

………………………………….
Mia Borg / sekreterare

Justeras:

………………………………………….
Anna-Lena Ung / ordförande

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