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§14 Mötets Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.



§15 Godkännande av Dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick.

§16 Föregående mötesprotokoll, nr 1
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§17 Rapporter Kassören -  Resultat, ekonomisk ställning
xxxx kr i kassan
Sparkonto xxxxxx kr
Postgiro xxxxxx kr

§18 Skrivelser In – Ut
.CS – Ny domare Jens Karlsson – Västra godkänner och kommer skicka svar till Cs.
.CS -  Icke hänvisning – inget avser pudel – Tagit del
.CS – Samtliga önskemål – utställning 2020 – Marie skickat önskemål om datum och 
platser för Västras utställningar för 2020 och blivit godkända
.CS – Åter hänvisning – inget avser pudel – Tagit del
.CS – Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen del 4 – Tagit del
.MHS – Hyra av lokal till klippkurs/ topknotting 21 -22 april – 600 :- i lokalhyra,
Christer kommer inackorderas på Eken Hotell, Max deltagare under helgen 10 stycken
á 1000 :-, plats till 10 åskådare på lördag till ett pris på 500 :-
.CS – Nyhetsbrev från Pudelklubben – Tagit del, alla med mejladress som registrerats
kan ta del av det på detta sätt.
.CS – Samanställning – Uppföljning av RAS 2017 – Finns för våra medlemmar att ta del 
på stora hemsidan.
.CS – Vad du behöver veta om dataskyddsförordningen del 5 – Tagit del
.Studeifrämjandet – Utlysning till Studiefrämjandets Årsmöte – Tagit del
.Pella Bratell – Styrelsemöteslokal bokad för 2018 – Alla Tillfällen under året bokade och 
klara. Kamilla ska ta kontakt med Pelle då en del av dessa datum kommer krocka med 
uppfödarutbildning några i styrelsen kommer delta i, och se om de kan ändras.
.CS – Uppdaterad rutin för inbjudan av utländska domare – Tagit del
.CS – Ansökan om nya utställningar hos SKK – 2020 – 02 – 29, 2020 -05 -09, 
2020 -10 -10, CUA Marie Torgerson – Samtliga önskemål gått igenom och är nu
godkända och klara.
.Sekreteraraspirant – ansöker om att få gå aspirant Gamlestadshallen 3 mars, Gbg -
Annica, inkallande ringsekreterare detta tillfälle varit i kontakt med henne och godkänt 
tjänstgöring.
.CS – Medlemsrapporter per 180131, Västra ökat igen med 9 st – Västra ökat som enda 
avdelning och ligger nu över 600 medlemmar.

§19 Årsmötet / Verksamhetsberättelse – Underskrifter
Alla i styrelsen skrivit under.

§20 Aktiviteter ( både avslutade och kommande)
– Vardagsvård 17/2 – 5 + 1 anmälda detta tillfälle på MHS, Marie och Mayvi kör.
– Tjolöholm -  Marie och Inger kommer att åka ner under v 7 och prata med David 
Dagemark, då priserna och villkoren för att vara på Tjolöholm ändrats drastiskt till det
sämre för klubben.



– Skicka Verksamhetsplanen till Studiefrämjandet – Ingela ordnar detta som sista uppdrag
innan hon avgår i styrelsen.
– Domare Officiella Utställningar – Hur många?????? - Målet för klubben och antalet
deltagande hundar är att alltid behöva kontraktera 2 domare varje tillfälle.
– Domare för 2020 – prata om på nästa möte
– Nycklar/Lås Humlan – Inger tagit emot nycklar och kolv för förvaring.
– Födelsedagar – Ta reda på vilka Hedersmedlemmar och de med förtjänsttecken som 

fyller jämt under året, 50 jämna och framåt.

§21 Övriga frågor
-Peter införskaffat Walkie – Talkies för klubben. Inköpta på Konrads, 4 st.
– Peter även kontaktat Fosmo som vill ha klara önskemål innan de åtekommer med exakta
prisuppgifter. Spånar på broderat märke att själv fästa på material, storlek och färg? Svart
och silver, beställa 200 stycken initialt.
Bildekaler att sätta på insidan av bilen.
Marie kolla upp ännu en kontakt för priser och offert för att ha mer kött på benen.
– Kolla upp Sportshopen i Sisjön angående västar
– Dolda kalendern -  alla i styrelsen kan nu uppdatera. Lagts upp på mejlkonto där Peter
har lösenordet. 
– Ingela informerar att de foton som tas på utställningar och andra aktiviteter nu måste 

aviseras innan med info och skylt om att detta kommer att ske enligt nya 
Dataskyddsförordingen. Kommer att göras på våra PM och även skylt vid entrén 
framöver.

– Tittat på systemkamera för klubben – men börjar på 6000 och uppåt så lagts på is.
– Peter preparerat en gammal laptop med Windows 7 där vi kan ordna ett bildspel och
presentation att använda på My Dog och andra tillfällen.
– Stadsarkivet kan vara intresserade av våra gamla protokoll och annan information från
Västra Pudelklubben från förr i tiden, värt att kolla upp.
– Inte så bråttom för oss att hitta ny Barack att ha vår vagn då Blå Stjärnan kommer att 

kunna användas ett tag till, men ska ändå fortsätta leta alternativ.
– Gunilla Jacobsson, Gunillas glas kontakt angående att blästra våra pudelglas, Mayvi
har den kontakten.
– Mayvi kontaktat Sanna Arvidsson om att vi behöver mejladress dit våra anmälningar
hamnar för utställningar.

§22 Nästa möte 2018 – 02 – 20 , Blå Stjärnan, kl 18.00
Styrelsen tagit del av informationen.

§23 Mötet avslutas
Orförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet;

Kamilla Börjesson Marie Torgerson
Sekreterare Ordförande




