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Svenska Pudelklubben, västra avdelningen 
Styrelsemöte 2021-03-15 
Digitalt möte 
 
Protokoll  nr 3 §  22-34 
 
Närvarande: 
Ordförande  Katarina Ström 
Ledamöter  Inger Hildebrand 
   Anna Lindh deltog tom 30 d. 
   Anita Billeskalns 
   Carina Kinde 
   Jenny Havenäs 
   Bitte Hjälmås 
 
Suppleanter  Annika Holm 
   Katarina Åkermo 
 
§ 22 Mötets öppnande 
 Ordförande Katarina Ström öppnar mötet och hälsar välkommen 
 
§ 23 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 24 Föregående mötesprotokoll 
 Styrelsen går igenom protokoll nr 2 
 Beslut: Protokollet godkänns och läggs till handlingarna 
 
§ 25 Val av justerare 
 Beslut: Jenny Havenäs valdes som justerare 
 
§ 26 Skrivelselista 
 Godkänns  
 
§ 27 Rapporter 
  
 - Ekonomi  
   Kassören rapporterar  och den godkänns 
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 - Uppföljningsmöte, Verksamhetskonferens 20 mars 
    Styrelsen uppmanas att läsa på innan konferensen 
 
§ 28 Ramar för Arbetsutskottet 
 Dialog fördes och AU godkänns att hantera minde summor.  
 
§ 29 Pudelfullmäktige  
 Väntar in agendan  
 
§ 30 Kommittéer  
 
 a.   Utställningskommitten 
  Anna Lindh rapporterar.  
  Beslut: Exteriörbedömning 1maj i Kungsbacka. 
  Annonser kommer läggas ut.  
  Utställningen i Tjolöholm är inställd 
  Rapporten godkänns. 
 
  Domarkommitten  

Katarina Ström rapporterar att kommittén utökas med Yvonne 
Castell 
Rapporten godkänns 

 
 b. Uppfödarkommitten 

Carina Kinde rapporterar. Man har arbetat fram ett 
mentorsprogram.  

  Rapporten godkänns  
  Beslut: Starta upp mentorsprogrammet 
 
  Digital uppfödarutbildning planeras.  
  Beslut: styrelsen godkänner att anordna utbildningen digitalt 
     

Bitte Hjälmås rapporterar ang Genomias discount program som 
skickats vidare till CS för vidare utredning. 

  Rapporten godkänns 
 
 c. Pälsvårdskommitten 
  Jenny Havenäs rapporterar ang pälsvårdskurs som är planerad den 
  18 april med Micke Nilsson digitalt. Annons läggs ut. 
  Beslut:  att anordna kursen  
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  Vardagsvård föreslås av Jenny Havenäs som kommande kurs. 
  Rapporten godkänns  
 
 d.  Kommunikationskommitten 

Annika Holm rapporterar. 
Hemsidan är under omstrukturering för att förenkla navigation. 
Trafiken till hemsidan har ökat i takt med att innehållet utökas och 
uppdateras. 
Rapporten godkänns 
 
Jenny H rapporterar om Facebook. Markant ökning av trafiken 
med 18 nya följare. Fredagsintervjuerna är populära och Västras 
valptips slår läsarrekord. 
Rapporten godkänns. 

 
  
 
 
 e. Kommitten för arbetande pudlar 
  Katarina Åkermo rapporterar. 
  Viltspårkurs  och BPH under planering, 
  Kommande kurser kommer att läggas ut på FB och hemsidan. 
 
 
§ 31  Studiefrämjandet 
  Inger Hildebrand rapporterar 
  Rapporten godkänns 
 
§ 32  Övriga frågor 
 
   
 - Arbetsorodning 
  Dialog ang arbetsordning och kommunikation 
  
 - Olika forum för dialog - vad tas upp var?  
  Frågor ställda till styrelsen svaras i första hand i den kommittén det 
  gäller. Anita svarar på generella mail och när de är frågor som  
  berör någon av våra kommittén så kontaktar Anita den samman 
  kallande i berörd kommitté. Alla svar på mail skickas till hela  
  styrelsen. 
 
 - Veterinärföreläsning. 
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Jenny H föreslår två veterinärföreläsningar med leg.vet Jonas 
Eriksson. 
Beslut: vi beslutar att genomföra föreläsningarna och Jenny 
arrangerar. 

 
 - Datorer.  
  Det finns behov av datorer till bla sekreteraren. Jenny undersöker 
  om det finns fungerande datorer hos någon i föregående styrelse. 
   
 
 - Livecamera inköp 
  Diskuteras och undersöks vidare. 
  
 - Bifogad signatur i våra svarsmail. 
  Anna Lindh undersöker om någon saknas och kompletterar i så  
  fall. 
 
  
 
 § 33 Nästa styrelsemöte 
  Måndag den 12 april 
 
 § 34 Mötet avslutas 
  Ordföranden avslutar och tackar för dagens mötet.  
 
 
 
 
Katarina Ström  Anita Billeskalns  Jenny Havenäs 
Ordförande   Sekreterare   Justerare 
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