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§78 Mötet Öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat-

§79 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick

§80 Valberedningen
Synnöveoch Marie informerade om Jasmines avgång och att ingen ny suppleant kommer att väljas 
för resten av året, då det i så fall måste utlysas Medlemsmöte och halva året redan avklarat utan 
denna suppleantpost.
Amanda automatiskt flyttats upp som 1 suppleant iom Jasmines avgång.
Valberedningen diskuterar mejladress, då de önskar att det ska stå ” Valberdningen” som avsändare 
och inte deras privata mejladresser då de skickar ut e-post.
Styrelsen och Valberedningen diskuterar hur viktigt det är från Valberedningens sida att det tydligt 
informeras om den tid och engagemang det krävs att ta del i en styrelse till de som tillfrågas om 
poster.
Samt att det är viktigt att informera att det efter varje Årsmöte alltid är ett obligatoriskt 
Konstituerande möte, och att man som styrelsemedlem oavsett post kommer på de utlysta mötena.
Valberedningen kommer att komma tillbaka den 26/8.

Mötet bryter för kort paus och Valberedningen tackar för sig
Under pausen tillkommer Inger Hildebrand och Magnus Nilsson

§81 Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna

§82 Utvärdering Tjolöholm och Lidköping
Utvärderingsblankett för Lidköping fylls i. Domarna och ringsekreterarna fick inga lunchkuponger 
under dagen trots att Kamilla ringt ordförande Johnny och påpekat det flera gånger att det skulle 
ordnas ut till vår ring. Se till att denna kostnad ej blir fakturerad oss från Skaraborgs Kennelklubb.
Nästa år i Lidköping behövs en banderoll.
Även förslag att stanna vid 1 domare för nästa års utställning.
Utvärderingsblandkett för Tjolöholm fylls i. Förslag från Inger att det är lättare att och billigare att 
köpa katalog innan utställning i PDF format istället för i pappersformat på plats.
Tänka på att katalogen ska vara i färg.
Borde vi ha Pudelklubben Västra som logga på våra nummerlappar?
Viktigt att tänka på att vår kärra väger 1000 kg och därmed endast får köras av de som innehar BE 
körkort.
Förlag på att rensa och göra en checklista och inventering för inomhus/utomhusutställningar i 
kärran, Bruno tar sig an denna uppgift.

§83 Rapporter Kassören – Ekonomisk ställning
Vår klippkurs med Christer Ivarsson gick +-0

§84 Skrivelser In – Ut
.Valberedningen – Avhopp från Styrelsen – Tagit del och dikuterats tidigare samma möte.
.Studiefrämjandet – inbjudan webinarie om GDPR, Dataskyddsförordningen – Tagit del
. Årsmötesprotokollet – Tagit del
.CS -  Medlemsvård från PF -Tagit del
.CS – Utskick från SKKs Valberedning – Tagit del
.CS – Webinarium, kom 24/4 – Tagit del



.Protokoll Norra nummer 5 – Tagit del

.Protokoll Mellansvenska 1 – 5 – Tagit del

.CS – GDPR Support den 7/5 och 14/5 – Tagit del

.CS – Medlemsstatistik för april – Tagit del

.Protokoll Södra protokoll 1 – 4 – Tagit del

.Mona Plånborg -  om vi har någon fråga hon ska ta med upp till CS den 6/5 – Marie skickat med
henne våra nya deltagarlistor, annars inget denna gång.
.Mona Plånborg – info på Youtube om GDPR – nyttig information att veta om , då GDPR verkar 
rätt snårigt.
.CS – protokoll från PF – Tagit del
.Mona Plånborg – Angående Pudelseminariet 2019 – Tagit del
.CS – forskningsnyheter nr 4 2018, nya markörer för reumatisk ledvärk hos hund – Tagit del
.CS – nyhetsbrev Maj – Tagit del

§85 Aktiviteter
Brukslägret – Då det kommer krävas extremt mycket tid och engagemang från de om anordnar det, 
och det i nuläget inte finns, så läggs lägret på is för närvarande.
Checklista Pudelns Dag – kommer att göras på nästkommande möte, där även annons kommer att 
skrivas som ska in i tidningar, med all nödvändig information. Lena kommer konatkta Mayvi om 
kopia på föregående annonser till Pudelns dag.
Amanda kontaktar Ulrika Wahlström som är ansvarig för vår Caféverksamhet och bjuder in henne 
till nästa möte inför Pudelns Dag.
Vardagsvård Hösten -  Ej spikade datum ännu, men ev 22/9 och datum i oktober.
BPH – 10 anmälda till tillfället den 27/5, väldigt roligt. Finns platser kvar till hösten, och annons 
kommer att göras med information om detta. Bra om anmälningarna går direkt till Inger som sedan 
skickar in anmälningarna till SKK.
Domare -  Domare för 2019 och 2020 i det närmaste klara, Kamilla med hjälp av kontakt från 
Mayvi mejlar och kontaktar domare vi är intresserade av.
Tånga Hed – Vårt datum vi önskat för vår Inofficiella Utställning ha tyvärr fallit igenom, Troya 
Horse Arena kommer kontaktas som ersättning.

§86 Pudelnytt/ hemsidan/facebook
Peter kommer att lägga ut annons på FB om Prideparaden i augusti.
Dalsland en vit fläck på kartan i Pudelnytt, ( ser då ut att inte tillhöra någon sektion ),Magnus 
kommer skicka den frågan vidare till CS.
Alla sektioner har fått nya loggor.

§87 Övriga Frågor
Inget att ta upp detta möte

§88 Nästa möte 12 juni kl 18.00 , Blå Stjärnan
Alla tagit del av informationen

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

Vid Protokollet

Kamilla Börjesson Marie Torgerson
Sekreterare Ordförande




