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

§91 Godkännande av Dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick.



§92 Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§93 Utställningskommittén inbjudna
Mayvi Johansson och Helen Carledal närvarande, Ulrika Wahlström kommer delta i augusti inför 
Pudelns Dag.

Mötet flyttar upp aktivitetspunkten Pudelns Dag så att kommittén kan delta och sedan lämna 
mötet.

Pudelns Dag och Checklista gås igenom.
Mesta planering klar och aktiviteter spikade med intruktörer. Inventarielistan för cafét kommer gås 
igenom när Ulrika deltar.
Annons i GP 30/8, 1/9, Lena skrivit annons.
Kamilla skriva frågor till poängpromenaden.
Alla i styrelsen ska försöka bidra med något bakat.
Inger kolla av kod till Containern.
Mayvi och Helen ordnar priser för lotteri och poängpromenad och godispåsar till barn som kommer.

Utställningskommittén tackar för sig och mötet pausas för kort fika.

§94 Rapporter Kassören – Övriga
Kassa + Bank xxxxxxx:- - Stamboksavgifter till SKK som ska betalas till SKK på faktura.
Ej betalat faktura till Tjolöholm xxxxxxx:- + Lidköping – rosett förbrukning

§95 Skrivelser In – Ut
. CS – Nu är GDPR här – tagit del
.CS – Förfrågan om Utökat rasregister, M.G – Kamilla skickar godkännande från Västra till CS.
.CS – 2018 års program i serien SKK Play för Uppfödare – torsdag 19 september kl 19.30 – 
tagit del
.CS – Hundgenetiksgruppens Symposium, 20 oktober i Uppsala – tagit del
.CS – Nedladdningsbara priskort – tagit del
.CS – Marie skickat mejl om att ta bort suppleant – Mejlat S. A om att J ska tas bort i mejllistan 
som suppleant så hon inte längre är i styrelsen.
.CS – Våra utställningsdatum för 2020 gått igenom – tagit del
.CS – Medlemsrapporter – Västra ligger på oförändrat antal medlemmar denna rapport

§96 Aktiviteter
. Glömt uppvakta förtjänsttecken medlem!!!!!!
Missat att uppvakta Lena då hon fyllde 50 år i januari. Se till att våra listor är uppdaterade och även 
lägga in dessa födelsedagar i vår aktivitetskalender så att vi inte missar ige. Inger skickar blommor.
.Checklista Pudelns Dag + Annons i GP
Denna punkt avklarad tidigare i mötet.
.Vardagsvård hösten -18, 22/9, 20/10
Marie bokat dessa datum på MHS.
Ordna annonser för dessa datum och Peter lägger ut så snart det går.
Titta på om vi kan anordna bad och fönkurs 2019 till våra medlemmar. Kamilla kontakta Mona 
Stenholm och se om möjlighet finns att använda hennes trim för detta.
. Domare inoff och officiella klara
Kamilla och Mayvi diskuterara och domare i närmaste klara för 2019 och 2020.
.Troya Horse Arena
Datum 17 november, vår Inoff.



Lokal 8.500 att hyra.
Kamilla ordnar 3 domare och 6 ringsekreterare.
Mayvi ska prata med Fredrik om vårt katalogprogram och hur vi får vår logga på våra 
nummerlappar tillsamans med Brattpets loggan.
Inger kolla upp om vi kan få manegen vält innan för bättre underlag.

Skaraborg har skickat fråga angående foder på inoff utställningar och om vi är sponsrade dessa 
tillfällen. Marie ska prata med Mona om att vi inte har ett avtal med någon leverantör på just 
Inofficiella utställningar.
.Mer detaljerade annonser
För att undvika missförstånd angående sista datum, inbetalningar mm , så ska vi försöka vara ännu 
tydligare i annonser så det inte uppstår frågor.
.Pride Paraden
Jenny aktiv i detta arrangemang och upplägg, kontakta henne.
.Skrivelse till CS angående mätning av storpudlar
Kamilla skriva ihop en skrivelse om mätning av även de stora fram till 15 månaders ålder.

§97 Pudelnytt / Hemisdan / Facebook
Dessa är uppdaterade.
Peter ska ta en titt på vårt bildarkiv på hemsidan och hur mycket som ligger och ska ligga där.

§98 Övriga frågor
Magnus kollat i Borås , Knallen, angående Caro-Lines vandringspris som vi håller på få slut på.
Priset delas bara ut på våren. Den stora Knallestatyn behålls i avdelningen men alla vinnare får en 
liten miniatyr av den stora att ta med hem.
Lennarts Lotter och Idrottspriser kan ordna nya till oss, dessa kostar 350:-/st och är 16,5 cm höga.
Magnus kommer att beställa 10 stycken.

§99 Nästa möte den 22/8 kl 18.00 på MHS i Lindome
Styrelsen informerad om detta.

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

Vid protokollet

Marie Torgerson Kamilla Börjesson
Ordförande Sekreterare


