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§113 Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

§114 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick



§115 Gamlestadshallen 13/10
Mayvi deltar som representant för Utställningskommittén när förberedelser inför vår utställning gås 
igenom.
Checklista gås igenom inför dagen.
Domarna åker hem direkt efter utställningen så ingen domarmiddag denna gång.
Ev mat som ska inhandlas då de inte hinner äta innan de åker upp till Landvetter igen, ska 
ombesörjas på utställningsdagen.
Domarna kommer bli hämtade på Landvetter med taxi, från hotellet till hallen och även upp till 
Landvetter då dagen är över.
Allt planerande klart och medlemmar i styrelsen tillsammans med några frivilliga bakar till 
försäljningen.

Mayvi tackar för sig och mötet bryts för kort paus

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

§117 Rapporter Kassören , Övriga – Ekonomiskt resultat
Kassan : ca xxxxxxx :-
BPH; xxxx har getts i bidrag till 11 personer

§118 Skriveler In – Ut
.Utökning rasregistret, domare från kalix – Tagit del
.Auktorisationer, exteriördomare på Pudel – Tagit del
.Skrivelse från Västra till CS – Tagit del. Skickat från oss
.CS – gå distanskurser i Föreningsteknik i höst hos SKK – Tagit del
.CS – Forskningsnyheter nr 6 2018, bl a vilka värden som är viktigast hos hundar- Tagit del
.CS – eventuella ändringar i era godkända utställningar 2019 – Tagit del, och måste kolla upp 
1/10 2019.
.CS – Regelrevidering – Lydnad och Rallylydnad 2022, från SBK – Tagit del
.Skaraborgs Kennelklubb Faktura – Tagit del och Inger har ansvaret för den.
.CS – Medlemsregistret -  Vem är ansvarig från Västra? - Tagit del , och Inger tar över ansvaret 
för detta.
.CS – Inbjudan till CUA utbildning nov 2018 på STOKK – Tagit del
. Marie skrivit till CS angående gamla kritiker – Tagit del
.Norra -  protokoll 8 – Tagit del
.CS – Nyhetsbrev SKK/AK/UKK, distanskurs för uppfödare – Tagit del
CS – Angående sponsring från Brattpets, återkomma med synpunkter från avdelningarna – 
Tagit del och återkopplar med Mona-
.CS – Protokoll 7 – Tagit del 

§119 Verksamhetskonferens 28/10
Inger Hildebrand och Kamilla Börjesson blir de två delegater som åker ifrån Västra. 

§120 Aktiviteter
.Vardagsvård MHS – till våren 2019 tar vi bara två tillfällen. Kamilla pratat med Mona Stenholm 
och Bad-  och  fönkurs kommer att planeras in till våren i Monas trim i Trollhättan,  bara datum 
kvar att sätta.
.Arkivering av våra pärmar – Kostnaden blir 1409:- / år ( se föregående protokoll) . Oklart om 
det tillkommer någon kostnad att titta på något i arkivet under året. Marie tar på dig att kolla upp 
hur allt fungerar i praktiken och återkommer.
.Västar – belsutats att 20 västar från Engelssons ska beställas i första skede, modell belsutas om, 



och färg.
.Verksamhetsberättelse – Kamilla påbörjar arbetet med detta
.My Dog – Montern bokad och klar.Marie kommer att fråga Victoria som kommit hem igen om hon
har möjlighet att hjälpa till med montern. Amanda har även lista med frivilliga som är intresserade 
av att hjälpa till dessa dagar. Dubbelchecka att vi kommer ha tillräckligt med folk att bemanna alla 
dagarna under My Dog.
Årets Pudlar – Då Ingela slutat i styrelsen tar Magnus över övergripande ansvaret med hjälp av 
andra i styrelsen.

§121 Pudelnytt / Hemsidan / Facebook
Alla dessa uppdaterade och i fas. Två viltspårskurser kommer anordnas till våren , annonser och 
information om detta kommer uppdateras på Hemsida och Facebook.

§122 Övriga Frågor
Inga övriga frågor finns detta möte.
Valberdningen inbjuden till vårt möte i oktober.

§123 Nästa möte 23/10
Nästa möte hålls den 23/10 kl 18:00 på Mölndals Hundsällskap i Lindome

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

VID PROTOKOLLET

Peter Nilsson Marie Torgerson
Ledamot Ordförande


