
Protokoll 1 – 2019, Västra Pudelklubben
Fört på Mölndals Hundsällskap, Lindome 22/1 kl 18.00

Närvarande:

Marie Torgerson

Kamilla Börjesson

Magnus Nilsson

Bruno Svensson

Lena Edlund

Amanda Dahl

Inger Hildebrand

Peter Nilsson

§1 Mötets Öppnande
§2 Godkännande av dagordningen
§3 Föregående mötesprotokoll – alla protokoll skickade till berörda?
§4 Rapporter : Kassören – resultat, ekonomisk ställning
§5 Skrivelser In – Ut
§6 Verksamhetsberättelsen – Sektionerna, Verksamhetsåret 2018
§7Aktiviteter
§8 Pudelnytt / Hemsidan / Facebook
§9 PF – Delegater
§10 Utvärdering My Dog 2019
§11 Övriga frågor
§12 Nästa möte – Blå Stjärnan kl 12 , 9 februari innan årsmötet.
§13 Mötet avslutas

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

§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick

§3 Föregående Mötesprotokoll – alla protokoll skickade till berörda?
Föregående protokoll i fas och skickade till de berörda som ska ta del av dem och utlagda på 
Hemsidan.



§4 Rapporter – Kassören – Resultat, ekonomisk ställning
Bankkonto : ca xxxxxxx :- , Kassa ca xxxxx:- 
Resultat för 2018 blir några tusen plus.
Klubben investerat i tex sponsring av BPH, betalat av tält och köpt in västar – inventarier.
22.000:- mindre intäkter i anmälningsvgifter till Tjolöholm, mycket beroende på vädret.
7.000 mindre intäkter i anmälningsavgifter i Troya.
My Dog kostade Västra 5.000:- extra 2019.
Milersättningarna blivit lite fler och större pga längre resor och fler involverade b la caféet.
För 2018 har vi fått ersättning för 100 timmar aktiviteter, jämfört med 38 timmar 2017 , från 
Studeiefrämjandet = 1000:- i ersättning från dom-
Sålde bra med klipphäften på My Dog, alla dagarna, kul.
Annonsen i Hundsport för Tjolöholm har höjts från 1900:- till 2500:-

§5 Skrivelser In – Ut
.CS – Begäran om att utöka rasregistret för pudel – Tagit del, Kamilla svarat CS och godkänt 
ansökan.
.CS – Remissomgång 1 – Revidering av regler för agilitytävlingar – Tagit del, diskussion i 
klubbarna runtom i Sverige om storleksklassindelningar, hinder som ska finnas och eventuellt tas 
bort, tävlingar, domare, upplägg, allmänna regler mm
.CS – SPKs Hemsidor släcks ner 28/12 – Tagit del, steg mot den nya hemsidan som kommer i 
framtiden
. CS – Nyhetsbrev dec 2018 – Tagit del
. CS – Medlemsrapporter per 181231 – Tagit del, numera Ingers ansvarsområde och endast hon 
har tillgång och följer dessa månad för månad.
. Svenska mässan – Tack för denna gången – Dag för dag såg besökssiffrorna ut så här:
2019 2018
6233 6092
7855 7804
12669 12069
8277 7717
.CS – angående utställningsdatum 2021 – Kamilla mejlat och informerat om datum efter sista 
mötet i december. Förklarat att datum finns, men flaggat för att hallen ligger i farozonen och därför 
måste ny hall sökas = omöjligt precisera mer än Göteborgsområdet för 2021 i nuläget. CUA har 
Marie fått sätta sitt namn som, då vi nuläget inte vet vem som kommer ta den posten.
Kamilla mejlat flera gånger, tills även Marie fått gå in och förklara läget för CS.
. CS – Gå distansutbildning i Föreningsteknik i höst- Kostnaden är 950:- per deltagare.Kursstart 
den 23 januari – Tagit del
.CS – Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 181130, en avser pudel – Tagit del
.CS – Förfrågan angående registret för Förtjänsttecken, behöver uppdateras – Kamilla, Marie 
och Inger satt sig med listan och uppdaterat de som ska finnas där, Marie rapporterar in.
.Norra – protokoll 11 – Tagit del
.Forskningsnyheter nr 1 2019 – Tagit del

§6 Verksamhetsberättelsen – Sektionerna, Verksamhetsåret 2018
Allt klart till Årsmötet? - Jobbar på , Lotta ska kontaktas igen av Kamilla.
Verkamhetsberättelsen – Kamilla och Inger jobbar på. Inväntar upgifter från sektion, och 
uppdatering från Valberedningen.
Vem beställer mat/ hämtar? - Marie fixar smörgåstårtor – vegetariskt alternativ och vanligt, Bruno 
ordnar dricka, tallrikar, bestick, kaffe mm.
Ann- Marie bakar, ev fler.
Motioner-  Inga i dagsläget
Övriga utmärkelser – Pelle, Bengt, Ulrika, Helen och Mayvi ska tackas extra, plus Heidi i caféet., 



Avtackning? Vilka? Hur mycket blommor? Tack till funktionärer under året - Marie ska räkna på 
det, Lena hjälpa till att inköpa det antal vi kommer fram till.
Valberedningens förslag -  Kamilla kontakta Synnöve och be om uppdaterat Valberedningsförslag.

§7 Aktiviteter
. Utställning Tjolöholm – kontrakt, domare, annons – Kamilla ordnat domare för 
Tjolöholm,kontrakt skickade coh signerade av kontaktade domare – klart. Annons i Hundsport 600:-
dyrare än 2018! Inger ordnat annonsen dit.
Hyra höjts på Tjolöholm till 9000:- för halva planen – fundera på nytt ställe då de höjt alla 
kostnader kraftigt efter nya ägare. Ett jobb för nya styrelsen, tillsammans med att söka ersättning för
Gamlestadshallen.
.Studiefrämjandets årsmöte – Nya styrelsen får utse 2 deltagare för detta.
. Peter kommer kontakta Acana och Brattpets för nya styrelsens räkning för priser inför 
Gamlestaden i mars, Kamilla tar Svedea.

§8 Pudelnytt / Hemsidan / Facebook
15 februari deadline för Pudelnytt. Magnus kommer hjälpa nya styrelsen med att lägga upp 
årsmötet, Bäst i Väst & Champion på PDF, bilder och text, för dom att använda. Ordförande har 
ordet får göras av ny ordförande.
Hemsidan och facebook uppdateras fortlöpande av Peter.

§9 Pudelfullmäktigedelegater
Styrelsen utser 3 deltagare från styrelsen, 2 utses på Årsmötet – Inger från nuvarande styrelsen har 
anmält sitt intresse, men upp till nya styrelsen att utse dessa. 

§10 Utvärdering My Dog 2019
Alla nöjda med 4 dagar av mässa och monter. Bra volontärer, bra hundar i olika färger, storlekar och
klippningar. Bra engagemang. 2 bord behövs till montern – nya styrelsen får vara medvetna om 
detta så man slipper hyra ett extra för 385:-, vi hade som tur var ett extra med oss.
Alla måste vara noga med att placera jackor och väskor under borden i lådorna så det inte ser 
stökigt ut i montern. Bra tryck med besökare alla dagar.

§11 Övriga frågor
Kärran oförsäkrad, bara skatt och försäkring för den. Fundera vidare på var den ska stå efter Blå 
Stjärnan.

§12 Nästa möte – Före årsmötet Blå Stjärnan kl 12.00, 9 februari
Styrelsen informerad om plats och datum

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

Vid Protokollet

Kamilla Börjesson Marie Torgerson
Sekreterare Ordförande


