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§48 Mötets öppnande   
Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna 

§49 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkänns i utsänt skick 
 
§50 Val av mötessekreterare 
Jenny Havenäs valdes till mötessekreterare 
 
§51 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns.  
Dela protokoll med övriga avdelningar och publicera på hemsidan. 

 
§52 Mötesplan och verksamhetsdag 
a. Datum för styrelsemöten bokade året ut. 
b. Verksamhetsdag bokad till 26/5. 
- Inbjudan skickad till Fyrbodal och Skaraborg. Jenny H bekräftar med Marika Pontén att de sett inbjudan. 
- Plats för verksamhetsdag måste bestämmas 

 
§53 Rapporter 
a. Utställningskommittén 
- Efter förslag beslutar styrelsen tillsätta en domargrupp. Domargruppen består av Jenny Havenäs och 
Lena Petri som kommer ansvara för att ta fram domarförslag samt boka domare till framtida 
utställningar. 
Tjolöholm 
- Beslut om att erbjuda ringträning på utställningsplatsen. Jenny H ansvarar för det. 
- Barn med hund. Rosetter finns och Annika kommer ansvara för bedömningen. Jenny W tar fram priser 
till alla deltagande barn. 
- Jenny W är inte närvarande på mötet – kontrollera att hon fått alla rosetter. 
- Jenny W ansvarar för försäljare på plats. Be om rapport då hon inte är närvarande på mötet. 
- Härryda Hundarena är ett alternativ för höstutställningen. Annika sköter kontakten. 
b. Cafégruppen 
- Bra flyt i Gamlestaden. Sammansättning med medlemmar i Cafégruppen och nya styrelsen fungerade 
bra. 
- Cafégruppen är förberedda för Tjolöholm. Kommer behöva assistans ifrån styrelsen oh frivilliga. 
c. Vardagsvårdskurser 
- Vårens kurser har varit fullbokade och det finns kö på intresserade för fler kurser. Bra om vi kan boka in 
en vardagsvård steg 1 tidig höst. 
- Kursdetaljer ska läggas ut på hemsidan 
- Boka in en Bad och fönkurs till hösten 
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d. Ekonomi 
- xxxx kr totalt på alla konton 
- 590 medlemmar i Västra under februari 
- Annika lägger upp reseersättningsmallen i styrelsens FB grupp 
 
§54 Skrivelser 
- Ny djurskyddslag – tagit del 
- Datum för utställningar – 2021 flyttar Lidköping till Vänersborg. Jenny H och Lena P kontakta 
Vänersborg för att besluta om domare som  vi kan dela på. Annika dela kontaktuppgifter med Jenny H 
och Lena P. 
- Västra Kennelklubben – Ny CUA utbildning. – Tagit del och anmält Annika till kursen 
- Icke Hänvisning -  Tagit del, ej pudel 
- Valberedningen för CS skrev till alla avdelningar och bad om nomineringar till CS. Tagit del. 
- Nya förtjänsttecken skickat till kassör CS 
- Annika mailat till kassör i CS och bett om bekräftelse på jubilarer vi ska uppmärksamma i år 
- Inger hanterar blommor till jubilarer 
- Inbjudan till verksamhetsdag mailat till sektionerna 
- SKK diciplinnämnd – tagit del, ej pudel 
- Frölunda kulturhus – Annika i kontakt 

Grupp för att hantera skrivelser -  Charlotte håller lista och Jenny H hjälper att läsa. 
Även meddelanden som kommer till enskilda personer ska loggas och skickas till Charlotte. 

 
§55 Aktiviteter 
a. Utställningsklippkurs för Freddie 
- Bokad 13-14/4.  
- Lika stort intresse för båda dagarna. 
- Nya medlemmar som löst medlemsskap för att kunna delta 
- Möjlighet för hundfrisörer att delta under dag 1 
b. Viltspår 
- Vårens kurs är fullbokad. 
- Anna-Karin bokar upp nytt datum till hösten. 
c. Förslag om alternativ till Agilitysponsring för ungdom 
- Annika ansvarar för detta och arbetar med Lisa för att strukturera en kurs. 
d. Arbetsgrupper 
- Dela upp arbetet i grupper för att förenkla. Ex domargruppen. Sätta tydlig struktur på 
verksamhetsdagen. 
e. Föreläsningar 
- Minst två föreläsningar per år för medlemmarna. 
- Planera in en föreläsning till hösten. Jenny H bokar veterinär att föreläsa om HD, AD, leder.  
- Planera in en föreläsning längre fram om hudsjukdomar och SA. Jenny H planerar. 
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§56 Kommunikationskanaler 
a. Pudelnytt – Nästa manusstopp 15/5. Annonstema är kennel och artikeltema är hundfoder 
- Information om vad som ska med i Pudelnytt skickas till Jenny H senast 3/5.  
- Jenny H och Annika samarbetar om innehållet. Rapport ifrån utställningar och klippkurser – info om 
kommande aktiviteter. 
b. Facebook 
i. Statistik – hur når vi ut 
- Antal följare ökar. Positiv respons från medlemmar på Malins arbete med FB. 
ii. Struktur för styrelsens gruppkonversation 
- Endast användas för brådskande ärenden. 
iii. Rutin för hur vi håller isär ämnen och gör dem sökbara i gruppen 
- Struktur överenskommen 
c. Hemsida – status i uppdateringsarbetet 
- Malin i kontakt med ansvariga hos CS. Ingen ny information. 
d. Mailkonton 
- Fungerar bra för alla styrelsemedlemmar 
 
§57 Övriga frågor 
a. GDPR 
-  Styrelsen uppdaterad på vad man ska tänka på gällande GDPR. Information ligger upplagt i styrelsens 
facebookgrupp. 
- BPH – beslut om 200kr sponsring för de 15 första medlemmarna som genomför BPH i år. Inger sätter 
ihop text och Malin sätter ihop annons som läggs ut på hemsidan och FB. 
- Pälsvårdsseminarium med Charlotte Sandell bokat 25-26/1-2020. Jenny H ansvarar och skickar ut Save 
the Date. 
- Studiefrämjandet. Petra, Annette och Marie Carlén ska delta i möte 27/3. Rapport på nästa möte. 
- Malin bokar pudelpromenad i maj. 
- Jenny H ska undersöka intresset för kurs i tottning till hösten. 
- Undersöka intresset för ringträning och även valpparty under sommaren/hösten. 
- Annika påminner om hundförbud i Blå Stjärnans möteslokaler. 
 
§58 Nästa möte 16/4 kl 18.00 på Blå Stjärnans Djursjukhus. 
- Pudelnytt, Tjolöholm, Lidköping 
 
§59 Mötet avslutas 
Ordförande tackar och avslutar mötet. 
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