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Lena Petri ( ej närvarande) 

 §50 Mötets Öppnande Sida 2 

§50 Mötet Öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 

§51 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns i utsänt skick 

§52 Genomgång med PF delegaterna 

Monica Jonsson närvarande utöver de från styrelsen som ska åka upp till Stockholm. 

Lena Petri valt att inte delta då inga program om dagarna och upplägg ännu kommit oss 

tillgodo. 

-Frågan vi diskuterar är om papper och information skulle kunna skickas ut tidigare än det 

görs idag, och om det kan ändras i Stadgarna inför PF. 

För att ge delegater en chans att diskutera ihop sig om frågor som ska diskuteras på PF, så 

att gemansam ställning är tagen inom avdelningen. 

Kamilla skriva till Orförande i CS och lägga som fråga om detta är möjligt att genomföra. 

-Ta med fråga upp till PF om det skulle kunna gå att utarbeta gemensam Checklista för 

Uppfödare, vad som ska skickas med framtida valpköpare, för att de ska få så bra start som 

möjligt. Foder, pälsvård, skötsel av klor, öron ,ögon mm, material som kan underlätta att få 

med mm. Idag ser det väldigt olika ut , och särskilt när det gäller pälsvård är tyvärr alltför 

många valpköpare väldigt dåligt informerade om vad som krävs för att hålla en pudel i bra 

pälskondition, hur ofta det ska ske och att det börjar redan när valpen kommer hem. 

-Flygbiljetter och allt övrigt delagaterna behöver ha innan resa ordnat av Inger. 

Vi bryter för kort fika innan ordinarie möte fortsätter. 

§53 Föregående Mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

§54 Rapporter Kassören, Övriga 

Ekonomin i god ordning. Utställningen i Gamlestaden ser ut att gå mer eller mindre +-0 

som det ser ut, vilket är glädjande. Swish betalning på utställningarna en väldigt bra 

system. 

§55 Skrivelser In – Ut 

.Ändrat hyresavtal på Tjolöholm – Efter att de nya siffrorna presenterats och vi även får 

annonsering från ledningen på Tjolöholm i vår katalog för 1000:-, så går klubben inte back 

genom att vara på Tjolöholm, och vi har fått våra önskemål tillgodosedda angånde var vi 

önskar våra ringar och att vi ska få ha vår egen Cafeteria, så länge vi tipsar om att de har 

servering även de. 

.CS -angående privata aktörer i styrelsen – frågan diskuterats då det i flera av våra 

avdelningars styrelser sitter personer med privata intressen inom hundvärlden. Detta ses 

inte som ett problem så länge denna person, och övriga i styrelsen är medvetna och ser till 

att det inte får bli intressekonflikt eller jäv, och att i frågor som kan röra en sådan person så 

ursäktar man sig inför röstning, och vår logga används adrig i situationer som inte är 

godkända av styrelsen. 



.CS – ny lista på hedersmedlemmar coh förtjänsttecken – Listan uppdaterats då flera 

personer inte längre finns med oss. Viktigt för våra avdelningar att ha inför uppvaktning 

på jämna födelsedagar. 

.CS – Inbjudan till Livesänd information från Ordförande i SKK´s  

Utbildningskommitté ( UK ) torsdag 12/4 kl 19.30 – Tagit del 

.CS – Medlemsrapport – Västra avdelningen ökat igen med 5 medlemmar, väldigt 

glädjande. 

.Sponsringsprodukter från Brattpets  - Michael Rudcrantz sponsrar Pudelklubben på alla 

utställningar, även inofficiella, och ger alla deltagande på utställningar 10 % rabatt på hans 

produkter. Vara noga med att se till att hans logga är med på allt material inför utställning. 

.CS – Forskningsnyheter nr 2, 2018 – Tagit del 

.CS – Icke hänvisning – inget som rör pudel – Tagit del 

.CS – Vad du behöver veta om Dataskyddsförorningen del 7 – Ett otroligt stort och 

invecklat material det kommer ta tid att sätta sig in i och förstå. 

.CS – Kallelse till Pudelfullmäktige – SPK´s Årsmöte 2018 – Informationen nått ut till 

alla deltagande. 

.Mayvi – Sponsring till Inoff – Mayvi skickat företag som är intresserade av att sponsra 

oss, Amanda tagit del av det och lagt in det i våra papper. 

§56 Utvärdering Gamlestaden 

Då flera i styrelsen är nya och inte har rutiner ännu på vad vi har att göra inför, under och 

efter utställning är det viktigt att vi lyssnar på varandra. 

Alla som hjälpte till , även de vi fått in utanför styrelsen gjorde ett fantastiskt jobb. Alla 

var beredda att hugga i och det flöt på väldigt väl. 

Cafeteria, insläpp, vacciantionskontroll fungerade väldigt väl, bara viktigt att alla utställare 

är medvetna om när insläpp börjar på morgonen. 

Swish betalning fungerar otroligt bra som betalmedel och våra kataloger tog i det närmaste 

slut, så bra beräkning där. 

En väldigt lyckad dag över det hela. 

§57 Aktiviteter Avslutade – Kommande 

– Medlemsmöte föreläsning 7/3, Pernilla – Lokal i Torslanda ordnad, fika kommer att 

ordnas i form att kaffe och smörgås, projektor behövs för visning av material. Ca 20 

anmälda till förelärningen. 

– Medlemsmöte BPH 12/4 – Viktigt att nå ut med information om detta möte då det i 

nuläget bara är 4 anmälda. Se till att dela informationen i styrelsen och se till att annons 

hamnar upp på Facebooksidan. 

– Klippkurs Christer Ivarsson – De 10 platser som är vikta för att delta hela helgen är 

fullbokat, finns ytterligare några platser kvar för att vara med på lördag bara som 

åskådare. Inger bokar hotell till Christer, och Magnus och Merete hjälper till med lunch 

och fika under dessa dagar, och Magnus fotogaferar även. 

– Lidköping 2019 – Skaraborg KK har ännu inte ordnat domare till Lidköping 2019, trots 

möte de skulle ha haft. Måste ta tag i det själv ifrån avdelningen , då tiden går och vi 

måste se till att få domare vi vill ha och rasdomare. Kamilla kommer fortsätta ha 

kontakt med Anna Uthult i Skaraborg. 

– Inofficiell Utställning Tånga Hed – Magnus har kontakt med Tånga om bokning av 

hallen i November, men många helger redan bokade , så det ser ut som vi kan få 17 



november, lördag, vilket passar oss bra. Fortfarande inte löst frågan om vi har ha 

Cafeteria eller inte för Tånga, fortsätter diskussion. 

– Pudelns dag Kallebäck – Kallebäck bokat av Inger, Aktiviteter planerade och 

instruktörer för dessa. Ordna poängpromenad med nya frågor. Sista dag 12 maj för 

annons i tid i Pudelnytt, Magnus har koll på detta. 

§58 Pudelnytt / Hemsidan / Facebook 

Magnus och Peter jobbar på för att både skriva till Pudelnytt och att se till att Facebook och 

Hemsidan är uppdaterad och att annonser på kommande aktiviteter ligger uppe. 

§59 Brukslägret 2019 

Amanda och Camilla med hjälp av Elisabeth Hildebrand är intresserade av att försöka ta 

över Brukslägret och funderar på upplägg, aktiviteter mm. Behöver inte vara samma 

upplägg som det varit tidigare, men skulle vara fantastiskt roligt för avdelningen och dess 

medlemmar att kunna erbjuda ett läger. De spånar och planerar och ser om det är möjligt 

att genomföra. 

§60 Övriga frågor 

Viktigt att alla i styrelsen skriver egna anteckningar och stolpar under våra möten , så alla 

är uppdatera om verksamheten. 

§61 Nästa möte, 17 april, Blå stjärnan kl 18.00 

Styrelsen informerad om detta. 

§62 Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

Vid Protokollet: 

 Kamilla Börjesson Marie Torgerson 

 Sekreterare Ordförande 

  

  


