
Protokoll 14 – 2018, Västra Pudelklubben
Fört på Restaurang Pinchos 11/12 kl. 18.00

Närvarande: Frånvarande:
Marie Torgerson             Kamilla Börjesson
Amanda Dahl
Lena Edlund
Peter Nilsson
Bruno Svensson, 
Magnus Nilsson
Inger Hildebrand
Mayvi Johansson
Helen Carledal

§161  Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§162 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns, med tillägg Victoria och excelark för beställning av västar

§163 Föregående mötesprotokoll – är alla protokoll skickade till berörda?
Föregående protokoll, fel paragrafer i innehållsförteckningen kontra texten

§164 Rapporter: Kassören – resultat, ekonomiska ställning
Bankkonto totalt just nu: xxxxxxxx kr. Vi kommer att gå plus för 2018.

§165 Skrivelser, in – ut
 CS – forskningsnyheter 8 2018, Hundarnas livsstil påverkar hundarnas hull



 Norra – protokoll 9
 CS – nya SRD, Marie skickat till Mayvi för ringsekreterarväskor, gäller ej pudel
 CS – protokoll nr 8
 Svedea – tack för samarbetet 2018, ser fram emot 2019
 CS - Ansökan utställningar 2021, sen. 19/1-19

Datum som bestämdes: 6/3 – 1/5 – 9/10, Kamilla svarar CS
 CS – Medlemsrapporter för november

Medlemsrapporten för oktober gav 621st medlemmar
 CS – motioner till KF 2019, sen. 31/-19

Inga motioner
 CS - Stadgar för Svenska Pudelklubben – lämna synpunkter, senast 190110

Kamilla svara att vi samtycker och har inget att tillägga
 CS – protokoll 9
 CS - Excel-blad samt Ericas mailadress

Mayvi skickar in resultat
 Ingela - Film My Dog 2019, finns i molnet

Filmen skall kompletteras med några namn samt att antal färger justeras till 4.
Peter kontaktar Ingela med dessa ändringar.

§166 Proposition till årsmötet
Ingen proposition från styrelsen

§167 Verksamhetsberättelsen - sektionerna, verksamhetsåret 2018
Kamilla arbetar med detta

§168 Aktiviteter
Annons i Hundsport
Mayvi sätter in för Tjolöholm

Ny klippkurs i april, Christina, Sandust
På gång

Vardagsvård  16/2 och 16/3 2019
Lokal ej bokad. Oklart vem som kommer att hålla i kursen?

Pudelns Dag 
bokad för 2019

My Dog – är alla dagar klara – hur får deltagarna biljetter? Tema?  Gerard o Shea
Amanda sköter biljetterna. Alla samlas onsdag 14:00 för byggnation av monter.
Magnus tar med verktyg. Peter fåtölj, TV, dator. Bruno material från förrådet.
Inger skapar Excel-lista avseende beställning av västar.
Informera Marie om vad vi hittar i förrådet

§169 Studiefrämjandet
Gratis annonsering hela året 
Vilande

§170 PudelNytt / hemsidan / Facebook
Allt är uppdaterat

§171 Övriga frågor



Viktoria har kontaktats men ej återkommit med svar

§172 Nästa möte – 22/1 2019 kl. 18.00 Mölndals Hundsällskap

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

Vid protokollet

Peter Nilsson Marie Torgerson
Ledamot Ordförande


