Protokoll nr 7 fört vid ordinarie styrelsemöte
Mellansvenska avdelning söndagen 09 maj 2019
Kl. 20.00 per telefon.
Närvarande: Christina Sohlman ordf
Anna-Lena Ellasdotter
Cecilia van der Meulen
Åsa Hedin
Carina Enberg
Sussi Broman
Anna Malmström
Ann-Sofie Laninge
Anmält förhinder: Mia Borg

§ 71

Mötets öppnande
Ordf Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade välkommen

§ 72

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen

§ 73

Fastställande av Dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 74

Val av justerare
Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Ann-Sofie Laninge.

§ 75

Tidigare protokoll/beslutsuppföljning
Anna, Cecilia och Carina har inte hunnit med att gå igenom rutinerna av kurser och
aktiviteter. Punkten kvarstår.
PA anläggningen är inköpt och även invigd.

§ 76

Ekonomi och Inköp
I april har inte mycket hänt, maj rapporten är inte klar.
Ekonomin är fortsatt stabil.
Styrelsen uppmanas att hålla utkik efter prisvärda domartält som kommer att behöva
inköpas in under året. Punkten kvarstår.

§ 77

Utställning. Historik och kommande
Hammarskog flöt på bra bortsett ifrån problemen med Swish som låg utom vår
kontroll förstås. Sen start pga av en trafikolycka på E18. Fler funktionärer behövts.
Gubbängen. Återigen problem med Swish men denna gång bara med Nordea.
En del problem i pudelringen men ingen protest lämnades in. SPK-M skickar en
förklaring samt ett presentkort till höstens ”Gubbis” till den berörda hundägaren.
Västerås 20 juli, Sussi, Anna-Lena och Ann-Sofie kommer. Cecilia, Carina, Anna
kommer inte. Kicki återkommer med information om upplägget. PM:et saknas.
Till ”Höst Gubbis” 22 september behövs så många funktionärer som möjligt, styrelsen
uppmanas försöka närvara.

§ 78

Aktiviteter/Utbildning
Inget särskilt.

§ 79

Pudelnytt/kalendern/hemsidan och Facebook
Manusstopp till Hundsport är 24 juni och till Pudelnytt är 01 september.
Caroline Arogén vill avsluta sitt uppdrag med Pudelnytt, Mia Borg tar över och
förslagsvis vid årsskiftet (nr.3). Mia och Line sköter överlämnandet.
Facebooksidan och Kalendern är uppdaterade.
Hemsidan, inget nytt.

§ 80

Inkomna skrivelser

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kassör SPK CS fwd: Förtjänsttecken - lista (20190509)
Medlemshanterare SPK Medlemslistor (20190509)
Webredaktör Pudelklubbens e-postadresser (20190511)
Caroline ArogénManusstopp Pudelnytt (20190514)
Anna o Nils-Arne Törnlöv
Jubilar (20190516)
Anna o Nils-Arne Törnlöv
Info (20190516)
Carina Enberg Pfwd: Förtjänsttecken (20190521)
Anna Johanssonfwd: Forskningsnyheter nr 4 2019 (20190525)
Anna Johansson fwd Rökförbud på utställningar (20190525)
Anna Johanssonfwd. Justerat dokument:”Upprättande av
domarkompendium för exteriördmare”. (20190525)
Anna Johansson fwd: Prisrosetter (20190525)
Anna Johanssonfwd: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde
20190412 (20190525)
Anna Johanssonfwd: Icke hänvisning (20190525)
Anna Johanssonfwd: Kopia på skrivelse av retroaktiv registrering av
labrador (20190525)
Anna Johanssonfwd: Sugen på förhandstitt? (20190525)
Ordf. SPK
Infoblad: Lycka och jubel att äga en pudel (20190528)
Medlemshanterare SPK Medlemslistor för maj (20190602)
Anna Johanssonfwd: Nyheter för dig som uppfödare (20190603)
Anna Johanssonfwd: Brev (20190603)
Anna Johanssonfwd: Till SKKs centralstyrelse-länsklubbar-specialklubbar
(201906039)
Caroline ArogénPN (20190604)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser.
Cecilia säkerställer att hela styrelsen får ta del av samtliga inkomna skrivelser.
Anna Törnlöv har fått den uppdaterade förtjänsttecken listan.
Någon form av ”rökruta” / information om rökfritt område måste tas fram till i
höst
§ 81

Rapporter
Inga rapporter.

§ 81b Sektioner och ombud
Uppsalapudlarna har träffats för att planera höstens aktiviteter.
Frågan om en gemensamt t.ex. reflexväst diskuterades. Styrelsen menar att det borde
räcka med bara SPK-M loggan.
Gotlandspudlarna behöver ett nytt ombud. Carina har styrelsens mandat att arbeta
vidare med frågan.
§ 82

Övriga frågor
BPH de två i Stockholm och på Hundudden är fullbokade.
De övriga tillfällen behöver promotas.
Stödet från SPK-M på 200 kr. betalas ut till medlemmar först efter utförd beskrivning.

§ 83

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 19 augusti i Gubbängen kl. 17.00

§ 84

Avslutning
Ordförande Christina Sohlman avslutade mötet.

Vid protokollet
……………………….
Cecilia van der Meulen
Justeras:
……………………………
Christina Sohlman

……………………………
Ann-Sofie Laninge

