
 

  Svenska Pudelklubben Västra avdelningen 
  Styrelsemöte 2021-05-17 digitalt 
  Protokoll nr 5 
  § 48-62 

 
Närvarande: 
Katarina Ström, ordförande 
Inger Hildebrand 
Anna Lindh från och med §54 
Anita Billeskalns 
Annika Holm 
Katarina Åkermo 
Marie Torgerson under §53 
Mona Stenholm under §53 
 
Anmält förhinder: 
Carina Kinde 
Bitte Hjälmås 
Jenny Havenäs 
 
§ 48 
Mötets öppnande  
Ordförande Katarina Ström förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna 
 
§ 49 
Val av protokollförare för mötet 
Anita Billeskalns valdes 
 
§ 50 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§ 51 
Föregående mötesprotokoll 
Godkändes 
 
§ 52 
Val av justerare 
Annika Holm valdes 
 
§ 53 
Dialog om pudelfullmäktige med inbjudna gäster (delegater) 
Dialog fördes angående Pudelfullmäktige(PF) med västras delegater från PF och styrelsen. 
Gästerna deltog enbart under denna paragraf.  
 
§ 54 
Skrivelselista 
Godkändes och bifogas till protokollet 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
§ 55 Ekonomi: 
Inger redogjorde för ekonomin. Vi har nu 677 medlemmar . 
Inger rapporterade att plats för Pudelns Dag söndagen 5 september nu är bokad. 
 
§ 56 
a. Utställningskommittén 
-   Rapport från sammankallade Anna L 
    Inget ytterligare att rapportera än det som redan är planerat och tidigare rapporterat. 
 
- Backup för katalogprogrammet 
    Det behövs en person till som är insatt i programmet och mötet föreslår Anna Lindh 
    Beslut: att Anna Lindh sätter sig in i programmet 
 
-  Domarkommittén   
    Katarina S har inget att rapportera 
 
b.  Uppfödarkommittén 
     Rapport från sammankallande. Carina K anmält förhinder och Katarina S informerar                    
     angående RAS digitalt möte den 18 maj. Stort intresse från västras styrelse att deltaga 
 
c.  Pälsvårdskommittén 
-   Rapport från sammankallande  Jenny H. Jenny H anmält förhinder och Katarina S       
      informerar angående Allison Webinar 24 augusti kl 19.00. Deltagaravgift diskuteras och  
      styrelsen föreslår 75 kr per deltagare och öppet för alla medlemmar. 
      Beslut: 75 kr i deltagaravgift och öppet för alla medlemmar 
 
d.   Kommunikationskommittén 
-    Rapport från sammankallande Annika H. 
       Annika informerar om förändringarna på hemsidan. Styrelsen eniga om att den  
       förbättrats och att det är lättare hitta information. 
       Annika H har sammanställt en lista på ”Att göra och ansvar” som vi går igenom. 
       Annika H sänder ut den till hela styrelsen. 
       Annika H blivit tillfrågad att skriva för Pudelnytt och har tackat ja. 
 
c.   Kommittén för arbetande pudlar 

• Rapport från sammankallande Katarina Å 

• Pudelpromenaderna genomförda 

• BPH 13 juni och 8 anmälda 

• Viltspår steg 1 har väckt stort intresse och genomförs både 12 juni och 19 juni med 4 
deltagare per gång 

• Planering pågår för att eventuellt genomföra en valpkurs med Sofia Eriksson på 
Tasspalatset i Floda 

• Mail inkommit till ordförande Katarina S med förslag att klubben skulle hålla en agili-
tyhelg för ungdomar som gjordes 2019 då med Lisa Olausson som instruktör. Styrel-
sen ser positivt på förslaget och lämnar till kommittén för arbetande pudlar att ta fram 
förslag och återkomma i ärendet.. Mötet föreslår också att man undersöker eventuell 
sponsring för den typen av aktiviteter.  

 
  



 

 
 
 
§ 57 
Inbjudan till hundens vecka 
Vi har fått erbjudande att vara med på Studiefrämjandets arrangemang ”Hundens vecka” 
den 13-19 September.  
Beslut: Vi tackar nej i år 
 
§ 58 
Studiefrämjandet 
Rapport från sammankallande Inger H 
 
§ 59 
Verksamhetsdag 
I verksamhetsplanen finns det planerat för en verksamhetsdag med styrelse, kommittéer och 
de som är verksamma i SPK västra.  
Förra året var det hos Inger H och det finns möjlighet att göra det i år igen. Förslagsvis i au-
gusti. Annika H skickar ut ett frågeformulär som ska besvaras med förslag på dag. 
 
§ 60 
Övriga frågor 
Katarina S redogjorde för information från Jenny H: 
 

• Det är viktigt att alla håller deadline till Pudelnytt. Annika H erbjuder sig att hjälpa till 
med texter om det finns behov för det. 

• Jenny H sänker en webbkamera till SPK västra. 

• Fredagsintervjun pausar under sommaren och återkommer i höst som månadsinter-
vju. 

 
§ 61 
Nästa styrelsemöte 
Måndag den 14 juni 
 
§ 62 
Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för dagens möte och avslutar det. 
 
 
 
 
Katarina Ström  Anita Billeskalns    Annika Holm 
Ordförande   Sekreterare    Justerare 
 
 
 
 


