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Svenska Pudelklubben, Västra avdelningen 
Styrelsemöte 2021-06-14 digitalt 
Protokoll nr 6 
§ 63-76 

Närvarande: 
Katarina Ström, ordförande 
Inger Hildebrand 
Anna Lindh 
Anita Billeskalns 
Carina Kinde 
Jenny Havenäs 
Bitte Hjälmås 
Annika Holm 
Katarina Åkermo  

§ 63 
Mötets öppnande 
Ordförande Katarina Ström förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

§ 64 
Val av protokollförare för mötet 
Anita Billeskalns valdes  

§ 65 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 

§ 66 
Föregående mötesprotokoll 
Godkändes 

§ 67 
Val av justerare 
Jenny Havenäs valdes  
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§ 68 
Skrivelselista 
Godkändes och bifogas protokollet 

§ 69 
Rappporter 
Kassör Inger H lämnar rapport. Stabil ekonomi. 681 medlemmar 

§ 70 
Kunggörandet av protokoll 
Katarina Å informerar angående kursen i föreningsteknik som hon genomgått och  
blivit godkänd i. 
Vi har dialog angående publicering av protokoll. 
Beslut: att fortsätta som tidigare 

§ 71 
Kommitté 
a. Utställningskommittén  
- Rapport från sammankallande Anna L.Vi har i dagsläget ingen lokal till                    

höstutställningen. Vi diskuterar alternativa lokaler.  
Beslut: Styrelsen överlämnar till AU att fatta beslut när vi vet lokal och priser. 
Vi diskuterar angående arrangemanget gällande utställningen i Vänersborg den 19 
september. 

b. Uppfödarkommittén 
-   Carina K sammankallande rapporterar från RUU i CS att kloka gummor byter  

  namn till Mentorer och att arbetet delats upp mellan henne och Bitte H som  
  ansvarar för rasarbetet i RAS västra 
  Vårt koncept med mentorer kommer att användas även av SPK 

-   Katarina S rapporterar från uppfödarutbildningen 

-   Katarina S rapporterar från mötet angående rasrevidering. Dialog förs angående 
  vad som kom fram i mötet 

c. Pälsvårdskommittén 
-  Rapport från sammankallande Jenny H att seminariet med Allison läggs ut 

Studiefrämjandets lokaler på Falkgatan bokade för pälsvårskurs 2 den 18 september 
och 16 oktober. 
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Kurser med bad och fön kan ordnas när man får tag på större lokaler för 
fler deltagare 
 
Utställnigsklippkurs för nybörjare är tänkt 

d. Kommunikationskommittén 
-   Rapport från sammankallande Annika att texterna runt kommittéerna är  

  uppdaterade 
     

-   Katarina S informera att hon mailat Fyrbodal med frågan hur aktiva dom är och  
  fått svaret att dom inte varit aktiva men hoppas komma igång i sommar. Katarina S 
  har erbjudit dom att delta på västras styrelsemöte under hösten. Inget svar     
  Inkommit än.  

e. Kommittén för arbetande pudlar.  
-   Rapport från sammankallande Katarina Å att BPH är genomförd med 8 st anmälda 

  Jenny H kommer att sammanställa en en film från dagen 

-   Viltspårkursen i Väneryd är genomförd med 4 st anmälda 

-   Valpkursen blev inställd pga inga anmälda 

-   Pudelns dag 5 september i Kallebäck på Brukshundsklubben. Katarina Å och 
   Inger H ansvarar för planeringen 

§ 72  
Studiefrämjandet 
-   Rapport från sammankallande Inger H 

  Inget att rapportera 

§ 73 
Verksamhetsdag 
-   Preliminärt den 23 oktober. Inger H kollar lokal 

§ 74 
Övriga frågor 
-   Jenny lyfter frågan att ha en föreläsning om vad BPH är och återkommer 

  i frågan. 
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§ 75 
Nästa styrelsemöte  
-  Extra styrelsemöte den 12 augusti kl 17.00. Styrelsemöte den 13 september kl 19.00 

-   Nya tider för höstens styrelsemöten skickas ut av ordförande Katarina S och vi   
  enas om att fortsätta med måndagar 

§ 76 
Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för dagens möte och avslutar det. 

Katarina Ström  Anita Billeskalns  Jenny Havenäs 
Ordförande   Sekreterare   Justerare 
 


