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§35 Mötets öppnande  
Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna  
 
§36 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkänns i utsänt skick 
 
§37 Val av mötessekreterare 
Jenny Havenäs valdes till mötessekreterare 
 
§38 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns.  
Dela protokoll med övriga avdelningar och publicera på hemsidan. 
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§39 Arbetsstrategi för verksamhetsåret och mötessed 
Boka in en planeringsdag i slutet av maj för att sätta strategi, projektgrupper, alternativa mötessätt samt 
planlägga höstens och vinterns aktiviteter. Bjuda in representanter för Skaraborg och Fyrstad. 
 
§40 Inbjudna 
a. Utställningskommittén 
- Just nu består utställningskommittén av Jenny Westerberg som representant för styrelsen samt Mona 
Stenholm. Om möjligt utöka med ytterligare en till person.  
- Domare bokat fram till 2021. Ringsekreterare behöver bokas från Tjolöholm och framåt. Annika bokar 
ringsekreterare. 
 - Förbereder oss för eventuell extra domare i Lidköping i det fall anmälningarna överstiger 80 st. 
- Tryckeri för kataloger. Jenny W kontaktar Magnus för att få kontakt med tryckeri. 
- Inger bokar resa samt boende för Ute Wellhöfer inför Lidköping. 
- Certglasen är beställda – kommer till Mayvi. 6 glas i lager och 12 beställda. Täcker Gamlestaden och 
Lidköping 
- Nya rosetter: Beslut om att byta leverantör av rosetter. Mona Stenholm har möjlighet att lagerhålla så 
vi beställer för ett år framöver. Kommer kunna erbjuda viss försäljning av rosetter. 
- Fråga uppkom om försäljare på plats kan betala med sponsrade priser istället för att betala hyra. Beslut 
om att fortsätta som idag och inte ändra på nuvarande regler där alla försäljare betalar platshyra. 
- Sista anmälningsdag för Gamlestaden förlängdes till 20/2. Mayvi assisterar med anmälningar och 
katalogprogrammet. 

b. Cafégruppen 
Ulrika Wahlström fortsätter med Caféverksamheten på framtida utställningar och Pudelns Dag. Heidi 
Plersch och Victoria Wahlström kan också ställa upp vid tillfälle. 

 
§41 Rapporter 
a. Kassör 
xxxxx :- i kassan  
Sparkonto xxxxxx :- 
Postgiro xxxxxxx :- 
 
b. Övriga 
Inga övriga rapporter 

§42 Skrivelser  
Frölunda Kulturhus önskar samarbete med Västra Pudelklubben under en utställning om Elsa Beskow i 
oktober. Annika svarar på email och ber om mer information. 
Inga övriga skrivelser har mottagits. Jenny H kollar upp att inget missats från CS iom förflyttning av 
mailadresser. 

§43 Aktiviteter 
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a. Utställning Gamlestadshallen 3/3 – Checklista 
- Checklista avbockad och alla uppgifter är delade mellan styrelsemedlemmarna.  
- Rosetter är levererade 
- Sponsorpriser är levererade eller under leverans 
- Köpa priser – Jenny Westerberg tar ansvar för det 

b. Vardagsvårdskurser  
- Fullsatt Bad och Fönkurs hos Mona Stenholm i Trollhättan. Kö med intresserade så ytterligare ett datum 
måste planeras in innan sommaren samt något i Göteborgsområdet till hösten. 
- Vardagsklippning tillfälle 1 genomförd. Kursledare Annika Gripencreutz och Elisabeth Hildebrand. 
- Vardagsklippning tillfälle 2 är inbokad till 16/3. Kursledare Anna Johansson och Elisabeth Hildebrand. 
 
c. Utställningsklippkurs 
Undersöker möjligheten att ordna klippkurs för utställare under våren. Jenny H kollar upp potentiella 
kursledare. 
 
Ta fram kursplaner för pälsvårds och klippkurser som kan publiceras på hemsidan. 

§44 Kommunikationskanaler 
a. PudelNytt 
- Manusstopp för PN 1 var 15/2. Information om årsmöte, nya styrelsen, Bäst i Väst och kommande 
aktiviteter publiceras i PN1. 
- Manusstopp för PN 2 är 15/5. 
 
b. Facebook 
- Malin är aktiv på Facebook och publicerar annonser om kommande aktiviteter. Vi märker ett större 
intresse för aktiviteter som även delas i andra Facebookgrupper. Styrelsemedlemmarna uppmanas dela 
aktiviteter med sitt eget nätverk på Facebook för att öka spridning om information från SPKv. 

c. Hemsida 
Som en del i CS projekt att uppdatera hemsidan kommer även Västras hemsida uppdateras. Malin W har 
tagit kontakt med Malin Hult som inkluderar henne i projektet.  
Malin W har gått igenom nuvarande hemsida och identifierat uppdateringar som enkelt kan göras för att 
ta bort gammal, felaktig och inaktuell information och få den mer aktuell och en sida som drar trafik. 
Dessa ändringar följer med till den nya hemsidan. 

d. Mailkonton  
Istället för att vidarebefodra email till styrelsens SPK till privata emailadresser så ber Annika Sanna/Malin 
H om tillgång till webmail åt alla. På så sätt kommer de svar vi skickar från en pudelklubbenemail och inte 
från privata. 
Petras email fungerar inte alls. Peter Nilsson får fortfarande email. Annika kontaktar Sanna för assistans 
att korrigera detta. 
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Gemensamma konton såsom kurser.vastra ska sättas upp för att förenkla kommunikation med 
medlemmar. 

§45 Övriga frågor 
Sponsorer: Söka samarbete med ytterligare sponsorer samt sätta upp riktlinjer kring samarbetet. 
Västar: Undersöka möjligheten till att få medlemmars beställning av västar administrerad via online 
portal. 
Inventering av släp söndagen den 24/2 
Sponsring av agilityungdom: undersöka hur vi kan nå fler med den summan som avsattes på årsmötet 
2017. Ingen ansökan för sponsring inkom under hela 2017. Annika undersöker. 
Viltspårskurser: Lägga upp info om hur medlemmarna kan delta i viltspårskurser. Nästa kurs redan 
fullokad. 
Sponsra BPH för medlemmar i SPKv. Beslut taget om att sponsra 15 hundar med 200 kr för genomförda 
BPH. Inger tar fram riktlinjer. 
Nya dukar till utställning: Annika kollar upp tyger (enfärgat), Ulrika syr och Annika eller Jenny W trycker 
logga. 
Årsmöte med Studiefrämjandet: Annette, Petra samt Marie Carlén går som representanter/ombud med 
full rösträtt för SPKv. 
Medlemsföreläsning om HD index: Lotta Gauffin kommer i april för föreläsning om HD index förutsatt 
att lokal kan bokas. Annika kollar med Blå Stjärnan. 
 
§46 Nästa möte 26/3 2 2019 kl 18, Blå Stjärnan  
 
§47 Mötet avslutas 
Ordförande tackar och avslutar mötet 

 

Justeras 

 

 

 

Annika Gripencreutz     Jenny Havenäs 
Mötesordförande     Mötessekreterare 

 


