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§77 Mötet Avslutas

§63 Mötet Öppnas
Odförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

§64 Godkännande av Dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick

§65 Genomgång med Utställningsk. Och caféet, checklista inför Tjolöholm och Lidköping
Checklista inför Tjolöholm genomgången och planering av insläpp, ringar, café, priser , domare och
kataloger genomgånget.
Ulrika planerar inköp till caféet och hembakat kommer att ordnas av bla Helen och Ann-Marie, allt 
under kontroll.
Ckecklista inför Lidköping gjorts. Då Skaraborg står för lokalen så kontaktar Kamilla Ordförande
Johhny i Skaraborg för att checka av vad vi har att tillgå, bord, trimbord och kompostgaller. Frågar 
om när vi kan komma in på morgonen och kollar av att vi får kaffekorg och lunchbiljetter ut till 
ringarna.
Kamilla och Inger mejlar domare om transport hit och hem. Kamilla dubbelcheckar med Anna 
Uthorn hotell och mat på fredagen.
Mayvi och Helen kör med fullastad bil upp till Lidköping, samt Bruno.
Alla som ska ställa ifrån styrelsen i Västra hjälper till i Lidköping, inte lika mycket jobb som vi 
brukar ha inför utställning denna gång.

Bryter för kort paus då Mayvi, Helen och Ulrika tackar för sig.

§66 Avgående ledamot
Jasmine valt att avgå av personliga skäl efter att Marie kontaktat henne och frågat hur hon ställer 
sig.
Studiefrämjandet hennes ansvarsområde, så får se hur det kan fördelas i styrelsen.
Jasmine kommer tas bort från vår privata Styrelsegrupp på Messenger., och även vår mail lista.

§67 Information från PF
Ett lugnt och trevligt PF .
Propositionen om att ta bort HD Index för Mellanpudlarna föll igenom, avslagen
Västras förslag på valppaket och stadgeändring måste göras i propostionsform till nästa PF.
Lena Petri vill ha annonser på evenemang och aktiviteter från alla avdelningar för att kunna lägga 
ut på Stora Pudelklubbens hemsida. Peter sköter det från Västras håll. JPG format önskas och gärna 
bilder.
Brainstorm om medlemsvård på söndagen – information om vad som pratades om kommer skickas 
ut till avdelningarna från PF.
Pudelfullmäktige nästa år kommer äga rum 6 – 7 april, 2019

§68 Rapporter Kassören – Övriga
Inger ej närvarande idag så kommer tas upp på nästkommande möte.

§69 Skrivelser In – Ut
. CS – Auktoriserad Exteriördomare – Marie Callert och Martin Johansson – Tagit del
.CS – Mer om mentalitet – SKKS Mentalpool – Tagit del
.Mona Stenholm – Uppfödarutbildningen hösten 2018 – Mattias på Studiefrämjandet ska ha 
datumen, Marie kommer att skicka dom.
.CS – PÅMINNELSE – Inbjudan till Livesänd information från ordförande i SKKS 
Utbildningskommitté ( UK) 12/4 – Tagit del



. Brattpets – Skickar foldrar med rabattkod till Tjolöholm – Mayvi kommer få lika många 
foldrar som anmälda, 10% på sortimentet.
.CS – Inbjudan till webbinarium om GDPR 25 april – Tagit del
.CS – Uppfödare kan nu välja ras/rasvariant på Köpa hund.se – Positivt för pudlar, då man kan 
dela upp alla storlekar för sig.
.CS – Medlemsrapporter mars, Västra ökar IGEN – Jätterolig läsning och positiv för  Västra
. Sponsringsprodukter från Brattpets till Tjolöholm – Mayvi kommer få allt tillskickat sig.
.CS -Protokoll 1 -3 – Tagit del
.CS – Utställning Oktober 2019 -  Vem har bokat Ann Ingram – Kamilla svarat att det ej är 
Västra avdelningen.
.Medlem – Som känner sig vilsen, Dalsland? - Magnus kommer att svara henne. I Pudelnytt är 
Dalsland inte färgat och en del av Västra Avdelningen på kartan. Jessica kommer att ringas från PN 
för att korrigera felet.
.CS – Forskningsnyheter nr 3 2018, bla Relationen till hunden speglar ägarens anknytningsstil
– Tagit del
.Studiefrämjandet -  Mer hund på Webben – Kamilla ska mejla Mattias på studiefrämjandet vår 
Verksamhetsplan.
.Brattpets – Grottbyns Camping Pudelklubben 2018 – Ligger i Höör i Skåne. Bokar man och 
uppger Prattpets så får man rabatt på boendet.

§70 Pudelns Dag 1/9
Annons för Pudelns Dag ska in i Pudelnytt 15 maj -  Magnus.
Amanda ej närvarande idag som har ansvar för fördelning av aktiviteter, men det mesta redan klart.
Jobba på frågor till Poängpromenaden.

§71 Aktiviteter , Både avslutade och kommande
.Europrideparaden – Jenny Havenäs frågat om inte Västra Pudelklubben ska försöka få ihop folk 
och hundar att delta denna dag i augusti i Göteborg. Kontakta Jenny att det är vi absolut bakom och 
hon kan köra igång att göra annons mm inför eventet.
.Tjolöholm – 5 sponsorer bokade, Peter kommer få loggor. Informerat säljare på Tjolöholm att 
komma i god tid till utställningen. 
.Västar och tryck -Engelssons i Falkenberg har västar som inklusive tryck skulle kosta 
360:-.Fingerprints trycker upp för dom Magnus och Kamilla som ska närvara på Christers 
Klippkurs på MHS kommer att titta på västarna där, då det finns exemplar liggande där.
.BPH – Sponsra fler tillfällen? - 27 maj redan fulltecknad. Kommer att sponsra även de som deltar
på andra ställen och datum med 200:- om de tillhör Västra.
Lena kolla upp med SKK om ev bidrag för BPH.
Inger kolla upp nya datum för BPH efter sommaren då intresset verkar vara stort.
.Anmälningar – Vi måste se till för aktiviteter och utställningar att vara tydliga med slutdatum coh 
inbetalningar för att undvika missförstånd.

§72 Pydelnytt/ Hemsidan/ Facebook
Magnus skriver på Pudelnytt som ska skickas in den 15 maj, Peter jobbar på och uppdaterar 
Hemsidan och Facebook fortlöpande och skapar annonser för aktiviteter. När det gäller Facebook 
vill Lena Petri bli informerad när vi lägger upp saker där.

§73 Domare 2019 -2020 
Kamilla jobbar på och stämmer av med Mayvi i Utställningskommittén om arbetet. 

§74 Brukslägret 2019 – Amanda SMSat Kathy och Lasse. Ska ha telefonmöte med dom den 18 
april.



§75 Övriga frågor – bjuda in valberedningen nästa gång – Informera vad som gäller vid arbete i 
styrelsen för att Valberedningen lättare ska kunna ge rätt information till tilltänkta.

§76 Nästa möte 22/5 kl 18.00 , Blå Stjärnan
Styrelsen och valberedningen informerade

§77 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Kamilla Börjesson Marie Torgerson
Sekreterare Ordförande


