
Protokoll 13 – 17
Fört vid möte Blå Stjärnan
12 december 2017 kl 18.00

Närvarande:
Marie Torgerson
Bruno Svensson
Magnus Nilsson
Inger Hildebrand
Ingela Dahlgren

Frånvarande:
Kamilla Börjesson
Mayvi Johansson
Peter Nilsson

§156 Mötets öppnande sida 1
§157 Godkännande av dagordningen 2
§158 Föregående mötesprotokoll 2
§159 Rapporter: kassören – resultat , ekonomisk ställning. Övriga 2
§160 Skrivelser In – Ut 2
§162 Minnesanteckningar från Verksamhetsmötet 2
§163 Verksamhetsberättelse – Sektionerna, Versksamhetsåret 2017 2
§164 Aktiviteter 2
§165 Studiefrämjandet 3
§166 Pudelnytt / hemsidan / Facebook 3
§167 Övriga frågor 3
§168 Nästa Möte – 23 / 1 – 2018 Blå Stjärnan kl 18.00 3
§169 Mötet avslutas 3

§156 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.



§157 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick.

§158 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och lägg till handlingarna.
Protokoll saknas från södra och mellansvenska, kolla upp det.
Alla Västras protokoll skickade till berörda.

§159 Rapporter – kassören – resultat, ekonomisk ställning, Övrigt
PG xxxxxxx:-
Sparkonto xxxxxx:-
Kassa xxxxx:-
Leverantörsskulder xxxxx :-
Återbetalats xxx:- från MHS

§160 Skrivelser In – Ut
. CS – Forskningsnyheter – Tagit del
. CS – Info från Utställningskommittén – Tagit del
. CS – Ansökan preparandkurs 2018 – Godkänns, Kamilla återkommer med svar
. Ordf. Norra – Angående proposition för maxantal cert – Marie har kontakt med Torbjörn och 
även Anna – Lena Fugelstad vad gäller planering och utformande.
. CS – Medlemsstatistik – Västra avdelningen enda avdelning som gick + med 5 medlemmar.
. CS – Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – Tagit del, går att läsa mer på SKKs 
hemsida.
. CS – Pudelfullmäktige 2018 7 – 8 april – tagit del, delagater kommer utses på åsrmötet.
. Proposition till årsmötet – Marie skriver och skickar till alla avdelningar.

§161 Minnesanteckningar från Verksamhetskonferensen
Alla hade inte tagit del av dessa, så kommer läsas till nästa möte.

§162 Verksamhetsberättelsen – Sektionerna, Verksamhetsåret 2017
Vilka aktiviteter ska vara med? Rallylydnad, spår , Aktivering, Nosework osv.
Vi har fått kontakt med 2 tjejer som kommer att hålla kurser för Västras räkning, de kommer 
presentera sig på årsmötet.
Verksamhetsplanen -  Vi spånar vidare
Sektionerna kontaktade om sina Verksamhetsberättelser, båda skickat sina till sekreterare för Västra.

§163 Aktiviteter
- ny klippkurs i april -  Marie skickat frågan till Christer Ivarsson el Christina Sandust, Magnus 
kollar med Christer på Stockholmsmässan-
- Vardagsvård – 17/2 och 17/3 i MHS lokaler.
- My Dog – Felicia har personer som kan stå i montern, även reserver. Bruno och Peter hjälper 
henne med transport dit och uppsättning.
- Brukslägret – någon som hört något? - Kamilla ringt och avbokat Tånga – Hed detta år.
- BPH – 26/5 – Västra sponsrar med visst bidarg till de som genomför.
- 10 -12 /4 -  ha medlemsmöte någon av dessa dagar om BPH och information om hur det går till.
- Årsmötet – Smörgåstårta, kaffe och hembakat
- Kärran , Styrelserum -  sökandet fortgår om lösning på problemet.
- Ansvarsområden, Sponsorer – Alla skriver ner vad de gör i sina roller för att underlätta för 
efterföljande.



- Lista på Aktiviteter till Årsmötet -  Ingela gör upp listor för My Dog, Pudelns dag och Caféet

§164 Studiefrämjandet
Gratis annonsering hela året – Ingela kollar upp detta och skickar in.

§165 Pudelnytt / Hemsidan / Facebook
Inget nytt att rapporetera

§166 Övriga frågor
Inga frågor att ta upp på mötet

§167 Nästa möte – 23 /1 – 2018 kl 18.00 Blå Stjärnan
Årets första möte .

§168 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet och önskar God Jul och Gott Nytt År.

VID PROTOKOLLET:

Ledamot Ordförande
Magnus Nilsson Marie Torgerson


