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§34 Mötets Öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

§35 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns i utsänt skick, med några tillägg under Övriga

§36 Caféet – Vad har vi? Vad behövs köpas in?

Helen Engström inbjuden då hon och Ulrika Wahlström tagit huvudansvaret för caféet

i Gamlestadshallen.

Inger har ordnat Excel lista med inventarier, vad som köpts, vad vi har och vad som saknas.

Inger kommer bistå Helen och Ulrika om de har frågor eller behöver hjälp med inköp.

3 andra kommer också vara delaktiga under utställningsdagen – Heidi Plersch, Agneta

Toresson och ytterligare en volontär.

Tunnbrödsrullar, korv och hamburgare kommer att fortsättas med.



Hembakat till försäljning kommer att ordnas, fråga duktiga medlemmar om hjälp.

Efter denna genomgång tackar Helen Engström för sig och vi bryter för kort fika innan

mötet fortsätter.

§37 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns, justeras och läggs till handlingarna

§38 Rapporter: Kassören – Övriga

xxxxxx kr i kassan

Sparkonto xxxxx kr

Postgiro xxxxxx kr

Övriga:

 Frågeställning hur avtalet med Mona Stenholm, som fått sin uppfödarutbildning betald av

Västra avdelningen, och sedan hållit Uppfödarutbildning ser ut.

Marie kontaktar Gerty för att se hur det avtalats när kursen erbjöds Mona, och även SKK.

§39 Skrivelser In – Ut

Medlem vill anordna PudelPromenad – Jenny Havenäs har erbjudit sig att hålla i en

PudelPromenad runt Delsjön 15/4.

Peter lagt ut annons på Hemsidan och Facebook.

Marie kontakta Studiefrämjandet för att se om det finns blankett att använda för dessa

tillfällen, och om detta går under ” Kulturarrangemang” och vi antecknar antal deltagare

som kommer.

.CS – Vice ordförande, mailadresserna ska vara kopplade – Marie skickat våra

adresser till CS som kopplar ihop med rätt poster i styrelsen. Går det möjligtvis att

dölja våra egna privata adresser bakom våra poster? Malin Hult, CS, kommer kontaktas av

Marie.

Fyrstad – angående gamla klipphäften – Sektionen vill få använda de gamla till priser

istället för till försäljning, godkänns av styrelsen.

. CS – forskningsnyheter nr 1, 2018 – Tagit del

. CS – Dataskyddsförordningen del 6 – Tagit del



. CS – 100 dagar till Agrias hundpromenad den 19 maj – Olika orter i Sverige kommer

anordna promenader denna dag, även Göteborg. Anmälan på Agrias hemsida.

10kr - per ekipage kommer att doneras till Bosses Hundhjälp och Hundstallet.

§40 Inför Gamlestadshallen

Checklista – Genomgången och ifylld och alla uppgifter utdelade. Styrelsen kommer kl 7

på utställningsdagen för att iordningställa lokalen.

Försäljare - Ingen bokad detta tillfälle, men Amanda ska kolla upp några ställen som

eventuellt kan vara intresserade.

Boka hotell för domare – Inger bokat på Apple för Kerstin och Kresten som båda kör till

Göteborg i egna bilar, och tar sig till och från utställningen själva.

Inger ska fråga om de vill stanna efter utställning för domarmiddag.

§41 Körjournal, Styrelsens ansikte utåt

Marie skickat Excel mall till alla i styrelsen, och går igenom hur våra körjournaler ska

fyllas i.

Viktigt att vi alla i styrelsen tänker på att vi representerar klubben och uppträder på ett

bra sätt.

§42 Tystnadsplikt, boken Föreningsteknik, handboken

Gick igenom redan på Konstituerande mötet att allt som tas upp i styrelsen och i

möteslokalen innefattas av tystnadsplikt, och får inte föras vidare. Jasmine ej deltagande

på det konstituerande eller detta tillfälle, så kommer upprepa detta nästa möte.

Alla nya i styrelsen har fått boken Föreningsteknik att ta del och hand om.

Handboken på stora SPK´s hemsida ska läsas av alla.

§43 Födelsedagar

Listan med hedersmedlemmar och de som erhållit Förtjänsttecken i avdelningen ska

uppdateras.

Alla dessa som fyller jämnt detta år ska uppmärksammas av styrelsen. Mayvi fyller 70 år

13 / 4, och kommer att grattas och blommor kommer köpas till denna dag.



§44 Aktiviteter (både avslutade och kommande)

– Medlemsmöten – Pernilla och BPH – 15 anmälda till Pernillas föreläsning på Blå

Stjärnan i dagsläget, BPH föreläsningen kommer att ske i Torslanda den 12 april. Lokal

ordnad och projektor ska ordnas. Vill gärna se en diskussion mellan alla deltagare denna

föreläsning för utbyte och tankar.

– Klippkurs Christer - 9 anmälda i nuläget som ska delta bägge dagar, även öppnat

upp för möjlighet för 10 stycken att delta bara under lördagen då Christer klipper till

ett pris av 500 kr. Peter kommer uppdatera annonsen om detta.

– Brukslägret 2019 – Amanda och Camilla lite intresserade att ta och ordna ett läger

 och fundera på nytt upplägg. Att erbjuda alla deltagare att få prova på alla aktiviteter

 och att ha självhushåll dessa dagar eventuellt.

– Boka flyg till PF - Inger behöver kontaktuppgifter till alla som kommer att åka och

kommer sedan boka flyg.

– Tjolöholm – Marie och Inger varit nere och pratat med David Degermark som tagit

över ledningen där nere. De vill ha fiket själva denna dag, men kommer att

diskutera och återkomma. För oss är det inte aktuellt att släppa vårat café denna dag.

De vill även att vi flyttar våra ringar närmare deras Cafeteria, vilket innebär längre

avstånd från parkeringen för utställarna med hundar, vilket inte är acceptabelt för oss.

De vill nu ha 5000 kr i hyra istället för 4000 kr, och ytterligare 1000 kr i el.

De kan tänka sig att annonsera i vår katalog för 1000 kr.

De har nu restaurerat ladan nere på Tjolöholm som kan bli intressant för våra

Inofficiella utställningar på hösten. Kommer kosta 12,000 att hyra utan värme.

– BPH – kommer att anordnas 27 maj – behöver anmälningar – 200kr rabatt per

deltagande hund och ytterligare 100kr om vi kommer över 8 deltagare. Pusha för

detta tillfälle.

– Inoff hösten 2018 – Magnus fortsätta ha kontakt med Tånga. Oktober redan

fullbokat, så kommer kolla på lördag i november som möjlighet. 10,000 i hyra. Prat

om café denna dag och hur det ska avtalas.

– Domare 2020 - pratar i styrelsen och har lite förslag – diskussioner pågår, Kamilla kommer kontakta 
påtänkta.

– Byte av dagar för styrelsemöte – Då uppfödareutbildningen kommer att krocka med



2 av våra möten 21/8 och 25/ 9, och Amanda, Inger och Kamilla därför kommer

vara borta, ska Kamilla mejla Pelle och se om det går att flytta till 22/8 och 26/9.

– Lidköping - kontaktat Anna Uthorn, Skaraborg igen för att se vad de bestämt. 2

ringar som behövs av oss där uppe, och även fråga vad som ingår i ringarna. Kamilla

fortsätta kontakten.

§45 Pudelnytt / Hemsidan / Facebook

Magnus inget att diskutera om Pudelnytt och Peter uppdaterar Hemsidan och FB

fortlöpande. Se till att Valberedning och posterna i styrelsen uppdateras.

§46 PF – Delegater – är de inskickade, bjudas in till nästa möte

Lena Petri och Monica Jonsson kommer bjudas in till mötet 20/3

§47 Övriga frågor

– Alternativ eller komplement till västar att köpa in till försäljning, fleecejackor.

Se på Sport shopen i Sisjön vad som finns och köpa något exemplar av vardera

att ha att visa upp och sedan ta beställning innan man skickar iväg för tryck.

Lena har med mössor och bandanas med tryck från Charlottas design att ta

ställning till. Har även andra att kontakta för tryck och brodyr för priskoll.

– Ewa Bodfäldt kontaktad av Kamilla om eventuell föreläsning, men då hon kostar

12,000 för ett tillfälle ex moms (ingår resa och boende), och ska ha 150kr extra per

person för över 50 i publiken.

Kommer inte att kunna erbjudas som gratis medlemsmöte i så fall, och vad skulle vi då

våga ta för pris för ett bra deltagande, och hon kommer dessutom till Göteborg i mars för

föreläsning, så kommer intresse finnas?

Funderar vi på att eventuellt ha fortsättning på färggenitik för Johanna om hon kan och

vill istället, då detta var jättepopulärt.

§48 Nästa möte 20/3 kl 18.00, Blå Stjärnan

Styrelsen informerad om detta datum



§49 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avlsutar mötet.

Vid protokollet:

Kamilla Börjesson, Sekreterare Marie Torgerson, Ordförande


