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§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna

§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick



 

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Alla berörda fått del av protokollen.
Efterlysa saknade protokoll från Södra och Mellansvenska.

§4 Rapporter Kassören – resultat, ekonomisk ställning
Resultat för 2017 xxxxxxxx:-
xxxxx :- i leverantörsskulder mm
xxxxx :- i kassan
Sparkonto xxxxxx :-
Postgiro xxxxxxx :-

§5 Skrivelser In – Ut
.CS – Beslut Från Disciplinnämndens sammanträde 171110, inget avser pudel – Tagit del
.Maritha Östlund – vill gå elev marsutställning – Vi svarar OK på denna förfrågan. Markus 
Gisslén bett att få gå passiv elev detta tillfälle också.
.My Dog – Rastorget My Dog 2018 -Royal Canin har lagt frågan om vi vill göra reklam för dom – 
vi har tackat nej -Tagit del
.SKK – förändringar i utställnings- och championatreglerna samt Nordic Dog Show – Tagit del
.Amanda och Camilla – Hundkurser Pudelklubben – De kommer att närvara på Årsmötet och 
presentera sig och sina kurser. 10 % rabatt på kursavgifter till medlemmar i Västra. De kommer 
även att närvara på Pudelns Dag i Kallebäck.
. Ingela – Påminner om studiefrämjandets logga -  Deras logga ska vara synlig i annonsering om 
våra aktiviteter, annonser och utställningar.
Ingela skickar verksamhetskalender till Studiefrämjandet. Pudelns Dag, promenader , klippkurser 
mm ska antecknas med antal deltagare för att sedan skickas till Studiefrämjandet.
. CS – Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 3 – Tagit del
.CS – Icke hänvisning -  inget avser pudel – Tagit del
.CS – Ansökan om utställningar 2020 – Marie har svarat, önskar utställning 29/2 Göteborg, 9/5 i 
Lidköping, 10/10 i Göteborg – Alla dessa datum nu bokade
.CS – Rallylydnadsdomarutbildning i Uppland – Tagit del
.CS – Medlemsrapporter för december -  Västra ökat igen som enda avdelning
.CS – protokoll 8 och 9 – Tagit del
.CS – Så går det till på en utställning , uppdaterat meterial inför 2018 -  Tagit del
.Samtal från medlem – Angående samarbetet med Amanda och Camilla: Vad går samarbetet ut 
på?, Vad får medlemmarna ut av det? Rabatt?
- Svar: Att ge våra medlemmar möjlighet att träffa andra pudlar, anordna aktiviteter och ge våra 
medlemmar ett mervärde, chans till träning och utbildning, förenkla för aktivering av våra hundar.
10 % rabatt för våra medlemmar på kursavgifter.
.CS – Beslut från Disciplinnämnden 171208, inget avser pudel – Tagit del
.CS – Beslut från Disciplinnämnden 180123 , inget avser pudel – Tagit del
.SKK – Bedrägerier på nätet -  Tagit del
. Studiefrämjandet – Valberedning för studiefrämjandet -  söker folk som är intresserade av att bli 
delegater och sitta i deras styrelse -  Tagit del

§6 Verksamhetsberättelsen -  Sektionerna – Verksamhetsåret 2017
Väntar in Revisionsberättelsen. Kamilla kommer ta hjälp av Mayvi att sätta ihop 
verksamhetsberättelsen.
Magnus kommer att hämta de färdiga kompendierna hos tryckeriet.



1 februari , senast , måste de gå till tryckeriet.
3 februari lägger Peter ut på hemsidan
Inga motioner har inkommit.
Marie beställer förtäring, och Bruno skaffar kaffe, dricka, glas, tallrikar , skedar mm.
Championatutmärkelserna -  Ingela ordnat detta. Kommer lägga ut mejl i PDF för styrelsen att 
dubbelkolla, separerar diplom – championat. Mayvi ordnar rosetter.
Avtackning – Vilka? Hur mycket blommor? - Ingela , Mayvi, Pelle, Bengt, Felicia, Karin, Helen – 
Biocheck på 500 :- till Pelle och Bengt.
Bäst i Väst – Ingela sköter blommor
Poster inom styrelsen – pratar om alternativ för de poster som kommer avgå iom årsmötet.
Propositionen – vi avvaktar med den tills sektionerna pratat ihop sig om gemensam strategi
Valberedningens förslag – Styrelsen tagit del av den och godkänt den.

§7 Aktiviteter
-Vardagsvård , 17/2 och 17/3 2018 -  kommer att hålla till på MHS som tidigare
-Pudelns dag – 1/9 bokat av Inger i Kallebäck
-BPH – kommer att äga rum 26 el 27 maj i Torslanda
-Uppfödarutbildning -  ligger ute i vår verksamhetsplan för 2018
-Utställning Tjolöholm – 13/2 måste annons in för Hundsport, 15/2 för Pudelnytt, Kamilla och 
Mayvi kontrakterar domare och ringsekreterare för denna dagen.
-Domare 2019 -  Skaraborg ska ha möte 23/1 för planering av domare till Lidköping 2019, Anna 
Uthorn ska kontaktas igen om samarbete oss emellan.
-Studiefrämjandets årsmöte -  styrelsen informerad, men ingen har möjlighet att delta denna dag, 
27/3 2018 i Alingsås.
- Förslag från medlemmar – Aktiviteter i Pudelklubben – Måste börja leta efter engagerade personer
som vill hålla i aktiviteterna på Pudelns Dag i Kallebäck.
Har hittat medlemmar som är intresserade av att hjälpa oss driva caféverksamheten.
Alla intresserade av att engagera sig – skriv ihop en liten ” mål och syfte” med en aktivitet och 
presentera den för styrelsen.
- Gothia Arena – kommer bli för dyr för klubben att hyra, från 18.000 -  35.000, pga att de måste 
lägga skyddsmatta över hela hallen om vi kommer.
Satsa på Troya Horse Arena istället, eller Vårgårda, Tånga Hed istället. Magnus tar kontakt med 
Tånga för information om kostnader och möjlighet till utställning där. Bra läge för att ta upp större 
del av vår sektions område.
- Aktivitetskalendern – Peter uppdaterad och kommer lägga upp fortlöpande i vår Google Kalender
- Utställningskommittén -  Mayvi kommer ge en checklista inför varje utställning som Marie tar 
emot. Därefter hittas folk till de olika uppgifterna och skickas tillbaka till Mayvi.
- Klubben spånar på idén att starta bad och fön kurser för våra medlemmar. Finns något trim för oss 
att hålla en sådan kurs i ? 4 – 6 deltagare per tillfälle.

§8 Pudelnytt / Hemsidan / Facebook
Peter uppdaterar fortlöpande Hemsidan, Magnus har deadline 15/2 för Pudelnytt

§9 PF – Delegater
Kamilla, Marie och Magnus reser ifrån styrelsen.

§10 Utvärdering My Dog
Felicia ej närvarande på mötet.



I framtiden ha en grupp ansvariga för My dog istället för en ensam person.
Ordna små videoklipp att spela upp.
Ha ett notställ där man ställer upp bok med bilder.
Mer information om varför man ska välja att skaffa en pudel, Raspresentation om storlekar och 
färger.
Ha skuggbilder på de olika tygskynkena på olika pudlar med olika klippningar.
Information om olika aktiviteter man kan göra med pudel -  Agility, nosework, rallylydnad, spår, 
eftersök, lydnad, freestyle mfl.
Ordna ett bildspel man kan visa innan uställningar, Pudelns dag och My Dog.
Leta efter västar att trycka upp vår logga på , att använda på bla My Dog. Inger kontaktar carina 
lerlycke.se om detta. Peter kolla upp Formo. Kamilla kolla med Ewa om var de nuvarande västarna 
köptes och trycktes.
Ha västar med logga, kepsar, broderade tygmärken och klistermärken för bilar (klister på framidan 
och i olika färger) till försäljning på My Dog och andra events.

§11 Övriga frågor
Försäkring på vår kärra, Trygg – Hansa. Inger kolla upp vad vår försäkring täcker och vad den 
kostar per år. Bruno ordnar besiktning mars/ april.
Ska vi kanske skaffa logga till sidan på kärran?
- Walkie – talkies – införskaffas för att enklare hålla kontakt mellan olika personer och grupperingar
på våra utställningar ( café, insläpp, kommisarie och ringansvarig)
4 stycken kommer att behövas initialt.

§12 Nästa möte -  före Årsmötet 10/2 kl 12 på Blå Stjärnan
Styrelsen informerad

§13 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

VID PROTOKOLLET:

sekreterare Ordförande
Kamilla Börjesson Marie Torgerson


