
Svenska Pudelklubben, västra avdelningen 
Styrelsemöte 2021-02-15 kl 19.00 
Digitalt möte 
Protokoll nr 2 
Protokoll § 11 - 21  
 
Närvarande: 
Ordförande  Katarina Ström 
Ledamöter Inger Hildebrand  
  Anna Lindh 
  Anita Billeskalns 
  Carina Kinde 
  Jenny Havenäs 
  Bitte Hjälmås 
 
Suppleanter Annika Holm 
            Katarina Åkermo 
 
 
§ 11 Mötets öppnande 
 Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen 
 
§ 12   Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes  
 
§ 13 Val av justerare 
 Mötet valde Carina Kinde 
 
§ 14   Föregående mötesprotokoll 
 Styrelsen går igenom föregående protokoll med tillägg att 
 Jenny Havenäs utsågs till justerare 
 Protokollet godkändes 
 
§ 15 Skrivelselista 
 Finns ingen än 
  
 
§ 16 Rapporter 
 
 -  Ekonomi  
    Kassören redovisar ekonomin och den är stabil  
    Dialog fördes ang anmälningsavgifter till officiella utställningar 
    Rapporten godkändes 
   
 -  Facebook 
    Jenny rapporterar och väcker diskussion om hur man kan hålla      i             
     intresset uppe för att kolla in på Facebook. Ev  fredagsintervjuer  
     Rapporten godkändes   
 
 -  Hemsida 
    Annika rapporter att inte mycket har hänt ännu. Lista med           
        styrelseledamöter skall läggas ut 



    Rapporten godkändes 
 
 -  Övrigt 
    Inget under övrigt 
 
§ 17 Kommittéer  
  
 a. Utställningskommittén 
      

-  Mötet  föreslår Anna Lindh som ansvarig  och                                      
godkänns  

            
 -  Vänersborgs utställning inställd och ansökan lämnas in för att                             
utställningen sker  i september istället 

 
- Mötet föreslår Katarina Ström som sammankallande i                                      
domarekommittéen och godkänns 

      
  
 b. Uppfödarkommittén  
      
     - Carina Kinde föreslås och godkänns som sammankallande  
 
    
 c. Pälsvårdskommitéen 
      
       - Jenny Havenäs föreslås och godkänns som sammankallande                    
     
  
 d. Kommunikationskommittéen 
     
     - Annika Holm föreslås och godkänns som sammankallande 
 
 
 e. Arbetande pudlar  
 
       - Katarina Åkermo föreslås och godkänns som                      
          sammankallande 
 
§ 18  Studiefrämjande 
 
          - Inger Hildebrand föreslås och godkänns som                  
  sammankallande 
 
§ 19 Övrigt  
   - Jenny Havenäs skickar länkar till SPK:s stadgar och                                        
     handbok för funktionärer samt SPK:s västras                    
              avdelningsstadgar. Styrelsen uppmanas att läsa igenom        
       dessa. 
 
  - Inbjudan till Pudelklubbens CS möte, digitalt,  på onsdag 17 februari   
      kl 19.00  



      
 
§ 20 Kommande styrelsemöte  
 
  -  Måndag 15 mars, 12 april, 17 maj och 14 juni.  
 
§ 21 Mötet avslutas  
 
 Ordföranden tackar för dagens möte. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Anita Billeskalns   Katarina Ström   Carina Kinde  
Sekreterare            Ordförande                     Justerare 
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