
Protokoll 13 – 2018,  Västra Pudelklubben
Fört på Mölndals Hundsällskap i Lindome 20/11 kl 18.00

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

Inbjuden : Victoria Wahlström att prata om My Dog och planering, men uteblev pga arbete.
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§145 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.



§146 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick

§148 My Dog, Victoria Wahlström, film från Ingela
Victoria tyvärr uteblivit från mötet, men har lovat försöka vara oss behjälpliga i styrelsen med 
planering och upplägg av montern på My Dog.
Alla i styrelsen kommer att behövas dagen innan My Dog öppnar , 2/1 – 2019, för iordningställande
av montern.
Peter har eventuellt TV vi kan använda.
Ingela gjort jättefin film vi kan ha loopande på skärm i montern.
Kamilla titta på sammetstyg vi kan drapera över borden.
Hänga upp 3 västar till beskådande på My Dog, där beställning kan tas upp på plats, med direkt 
swish betalning eller kontanter ,för garanterat köp. 250:- / väst, med ytterligare 60:- för tryck fram 
och bak – utpris 350:-

§149 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§150 Kärran , kanske ha container på MHS för den?
Lämnar den frågan vidare till nästa styrelse att ta tag i.
Vet inte riktigt planering för Blå Stjärnan och när de flyttar ännu.
MHS blivit bokat tom den 22/1 då denna styrelse har sitt näst sista möte.

§151 Info från Verksamhetskonferensen
Kamilla och Inger delger resten av styrelsen det vi pratat om med representanter för alla 
avdelningar, och dag två även med CS. Mycket har diskuterats och informerats och var väldigt 
trevlig stämning båda dagarna, styrelsen informerad om allt och särkskilt viktiga frågor för styrelsen
att ta itu med just nu är:

– SKK noterat att våra stadgar är gamla och behöver uppdateras och få ett nytt format. De 
uppdaterade stadgarna ska skickas ut till avdelningarna för godkännande till CS senast 31/12
– 2018. Avdelningarnas uppdaterade stadgar kommer sedan att godkännas av avdelningarna 
på respektive Årsmöte.

– Stora hemsidan är mer eller mindre färdig att användas, men avdelningarnas egna hemsidor 
behöver uppdateras och ändra format och redigeras för att vara kompatibla med den stora 
sidan. Victoria Wahlström och Elisabeth Hildebrand har erbjudit sin hjälp och kunskap inom
IT för att lägga över Västras sida, i samråd med styrelsen. Tidsplan för detta kommer ges av 
Malin Hult som är främst ansvarig för hemsidan, och webbmöte kommer kallas till.

– Pudelhandboken behöver byggas om och uppdateras. Alla avdelningar bör gå in och se vad 
som finns, borde finnas och vad som kan tas bort.

§152 Rapporter – kassören – resultat, ekonomisk ställning – Övriga
Intäkter från Kareby xxxxxxxxx:- ( café, entré, kataloger, barn med hund och annan försäljning)
Bankkonto xxxxxxx:-. 
Ligger ett par tusen i vår kassa.
xxxxxxx :- betalade för rosetter.

§153 Skrivelser In – Ut
.CS – Rasdata – Nya regler – Gäller alla hundar och dess meriter – Tagit del
.CS – auktorisationer exteriördomare på pudel, tillkommit 5 nya – Tagit del
.CS – gruppallroundutbildning grupp 9 , 2 stycken domare godkända att deltaga i denna 
utbildning – Tagit del



.CS – Nästa års Pudelfullmäktige – 6-7 april – Tagit del

. Valberedningen – Svårt att få ihop styrelse – Tagit del

.CS – Förfrågan om utökning av Ras – Pudel, svar senast den 1/12 – Tagit del , och Kamilla har 
mejlat sekreterare i CS med vårt godkännande från Västra.
.MHS – samgående, mail från deras styrelse, ev utökning av uthyrning – Tagit del, frågan 
ligger närvarande på is, kan diskuteras längre fram igen.
.CS – beslut från Disciplinnämndens sammanträde 28/9 – inget som avser Pudel – Tagit del
.CS – Viktig information, sekretess råder kring Disciplinnämndens beslut – Tagit del, och 
självklart.

§154 Utvärdering Troya Horse Arena – Inoffen
Behövs ny ansvarig i o m nya styrelsen angående kontrakt på lokaler.
Troya Horse Arena var väldigt lyckad.
Domarna uppskattade, café sålde väldigt bra igen – väldigt trevliga volontärer ställde upp hela 
dagen – tack.
Smidigt insläpp, flöt på bättre än förra året, ny stämpel behöver inhandlas.
Bra placering av Café bredvid insläppet.
Gott om plats för hundar och utställare med 3 ringar istället för 4.

§155 Verksamhetsplan
Marie skriver ihop denna för 2019, de flesta aktiviteter redan bokade eller planerade för året som 
kommer.
Kamilla fortsätta försöka få ny kontakt med Gerard och Christina.

§156 Aktiviteter
. Sponsring av Agility hundungdom – Se till att detta pushas för 2019
.Kit till reducerat pris på klippkurserna? - Fundera vidare på denna fråga. Ev ha sax, karda, kam , 
borste mm till försäljning för intresserade på vIngeråra kurser.
.Årsmötet – förtäring – Styrelsen möts denn dag kl 12 för sista möte innan, och Marie ordnar 
smörgåstårtor till efter mötet. Hembakat kommer också att ordnas, tillsammans med kaffe och 
dricka.
.Föreläsning om HD – Index – Marie hunnit maila Barbro samtidigt som Lotta bokades för samma 
på Verksamhetskonferensen. Beslut att behålla Lotta vi frågat personligen först.

§157 Studiefrämjandet
Gratis annonsering under året – kolla upp detta med Mattias , vår kontakt där.

§158 Pudelnytt / Hemsidan / Facebook
Hemsidan och Facebook uppdaterade.
Pudelnytt kommer ha sista deadline runt 15/2, så upp till nya ordförande att då skriva några rader.

§159 Övriga frågor
Kamilla ordnat sponsring av Royal Canin till Tjolöholm,men där skrivit Bruno som mottagare av 
allt foder, upp till nya styrelsen att ta kontakt med Royal i god tid och ge ny mottagare. Inger och 
Amanda mejlas med information om detta.

§160 Nästa Möte 11/12 kl 18.00 på Pinchos
Alla i styrelsen informerade om detta.

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



Vid protokollet

Kamilla Börjesson Marie Torgerson
Sekreterare Ordförande


