
Protokoll 11 – 2018 , Västra Pudelklubben
Fört på Mölndals Hundsällskap i Lindome 23/10 kl 18.00

Närvarande:
Marie Torgerson
Kamilla Börjesson
Inger Hildebrand
Peter Nilsson
Magnus Nilsson
Lena Englund
Amanda Dahl
Bruno Svensson

§125 Mötets Öppnande sida 1
§126 Godkännande av Dagordningen 1
§127 Valberedningen har ordet 1 - 2
§128 Checklista Inoff den 17/11 2
§129 Föregående Mötesprotokoll -  alla skickade till berörda? 2
§130 Rapporter: kassören – resultat, ekonomisk ställning – Övriga 2
§131 Skrivelser In – Ut 2
§132 Verksamhetsberättelsen – Sektionerna, Verksamhetsåret 2018, Verksamhetsplan
§133 Aktiviteter 2 - 3
§134 Studiefrämjandet 3
§135 Pudelnytt / Hemsidan / Facebook 3
§136 Övriga Frågor 3
§137 Nästa Möte MHS den 20/11 kl 18.00 3
§138 Mötet avslutas 3

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

§126 Godkännande av Dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick

§127 Valberedningen har ordet
Då valberedningen flera gånger inte kunnat deltaga på våra styrelsmöte har Marie varit i kontakt 



med Synnöve för uppdatering om läget. Då de flesta i styrelsen avgår har de ett större arbete än 
väntat att tillsätta poster.

§128 Checklista Inoff 17/11 
Checklistan genomgången och klar, alla vet vad som måste göras under dagen.

§129 Föregående Mötesprotokoll – är alla protokoll skickade till berörda?
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna, övriga protokoll skickade till 
avdelningar, CS och andra berörda.

§130 Rapporter: kassören – resultat, ekonomisk ställning – Övriga
Kassa och bank i dagsläget xxxxxxx:-
Sålde fler än 60 kataloger i Gamlestaden, jättekul.
Intäkt på anmälningar Gamlestaden xxxxxxx :-
Försäljning i Caféet dubblerades till xxxxx:-, fantastiskt roligt!
Då flyg hem för våra domare blev så tajta att vi inte hann ha domarmiddag så gav vi dom 200:- 
vardera att ta något att äta på Landvetter.

§131 Skrivelser In – Ut
.Gamlestadshallen – Ser ut som att från höst 2019 måste ny lokal sökas, den 2 mars kommer 
lyckas att bli av. Bengt reserverar dagen i bokningskalendern. Flaggar för problem efter detta datum
då kommunala hallar i Göteborg börjat välja att inte tillåta djur i lokalerna. Bengt har hört muller 
från olika håll även fast deras hall är privat, men uppbär kommunalt stöd. Så kan bli ett problem.
.Södra – Möte i avdelningen inför Verksamhetskonferensen den 27/10 -  Tagit del
.CS – Icke hänvisning – avser ej pudel – Tagit del
.CS – Nyhetsbrev till samtliga medlemmar – Mejladress måste lämnas som ny medlem för att få 
detta brev. Se till att vi i avdelningen har koll på när dessa kommer ut så att vi kan annonsera våra 
utställningar och aktiviteter ( verksamhetsplan)
.CS – Icke hänvisning – Avser ej pudel – Tagit del
.CS – BPH artiklar fria att publicera i klubbtidning och/eller på klubbens webbplats – Tagit del
.CS – Verksamhetsmötet , uppdatering, startar 08:00 den 28/10 – Berörda i Västra tagit del
.Messengerkontakt från medlem angående vår skrivelse storpudel – Kamilla haft kontakt med 
medlem som undrat vad skrivelsen betyder och innebär, svar har getts och medlemmen tackade för 
dessa. Protokoll lästs och tolkats fritt om vad denna skrivelse innebär utan att egentligen veta eller 
förstå, så hoppas detta lägger sig efter förklaring, ingen fråga Västra äger.

§132 Verksamhetsberättelsen – Sektionerna, Verksamhetsåret 2018, Verksamhetsplan
Dags att stämma av vilka datum som gäller för publicering med tanke på alla listor, kallelser, 
årsprotokoll, verksamhetsberättelser m fl.
Sista datum för motion 19/1 – 2019
2/2 -2019 sista datum att anmäla deltagande till årsmötet
2/2 – 2019 kommer Verksamhetsberättelsen att läggas ut, Kamilla kommer att skicka till Peter.
Kamilla forsätter arbetet med stora verksamhetsberättelsen. Sektionerna ska kontaktas angående 
deras verksamhetsberättelser.

§133 Aktiviteter
.Gåva till Pelle Bratell och Bengt Forshult, Utställningskommittén – För det arbete de lägger 
ner för avdelningen vill vi ge dom biobiljetter som tack.
.Listorna till årsmötet – Bäst i Väst, Champion – Magnus sköter detta med hjälp av de han 
behöver, 12/1 2019 sista datum meddela deltagande i Bäst i Väst och Championatlistorna.
.MH/ BPH – Inger kollar upp datum för nästa år, 2019.
.Årsmötet – Årsmötet kommer att hållas den 9/2 2019 kl 14:00 på Blå Stjärnan i Göteborg. Marie 



pratat med Pelle om att vi behöver åhörarsalen detta datum.
. Ev mat i december för styrelsen efter årets arbete, bjuda med utställningskommittén? - 
Bestämt att efter kortare möte den 11 december så ska styrelsen och utställningskommittén åka till 
Pintios på Avenyn för avslutning.
. Viltspår – Peter kollat upp datum för 2019
. Pudelpromenader – upp till nya styrelsen att fortsätta dessa
.Arkivering – Marie kollat upp resterande priser. Blir ganska dyrt att ha dokument sparade och sen 
kanske villj eller behöva titta på något under året och öppna upp arkivet. Mayvi och Marie satt sig 
ner och sparat alla Verksamhetsberättelser, protokoll, årsmöten mm , och kommit ner till 3 pärmar, 
så beslutades istället att Inger ska förvara dessa pärmar hos sig, då hon kommer fortsätta ingå i nästa
styrelse där vi andra avgår.
.Annonser i GP  - Blivit svårt att ha en person man kontaktar inför annonsering och få samma pris 
varje gång , och dessa priser skiljer mycket sinsemellan. Annonsbokning ska ske på 
annonsbokning@stampen.com. Vi har fått kontakt xxxx på 031 - xxxxx el 031- xxxxx. Genom 
henne fått priset 69:- per rad, + 100 :- per annons, + moms.
.Sponsorer -  Amanda kollar upp inför Troya.
.Loggan med ” Crew” - Magnus fixar en snygg design som Marie sedan kan ta till Tommy för 
tryck innan Marie med kardborre ska sy fast de på våra nya västar.

§134 Studiefrämjandet
Marie kommer kontakta Martin på Studiefrämjandet för att fråga om gratis annonsering under året.

§135 Pudelnytt/ Hemsidan/ Facebook
Allt uppdateras kontinuerligt. Magnus har manusstopp för PN den 1/11.

§136 Övriga frågor
Kamilla vill börja boka domare för 2021 så behöver datum för vår första utställning det året.
Pratat igenom frågor upp till Verksamhetskonferensen – ta upp om vi ska ha ev Junior BIS?
Frågan om MHS fortsätter, framtiden får avgöra.

§137 Nästa Möte
Nästa möte på MHS den 20/11 kl 18:00, styrelsen informerad. Marie kommer att bjuda in Victoria 
till detta möte för att diskutera My Dog 2019.

§138 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid Protokollet:

Marie Torgerson, ordförande Kamilla Börjesson, sekreterare
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