
[Skriv här] 

Protokoll nr 10 

Svenska Pudelklubben, Västra avdelningen 
§ 120-131 

Datum: 2021-10-23

Tid 13.00-15.00

Plats: Studiefrämjandets lokal Falkgatan 7 i Göteborg 

Närvarande: 

Katarina Ström, ordförande 

Inger Hildebrand, kassör 

Anita Billeskalns,sekreterare 

Jenny Havenäs,ledamot 

Anna Lindh, ledamot 

Carina Kinde, ledamot 

Bitte Hjälmås, ledamot 

Annika Holm, suppleant 

Katarina Åkermo, suppleant 

§ 120 Mötets öppnande 
Katarina hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 

§ 121 Val av protokollförare för mötet 
Beslut att mötet väljer Anita Billeskalns till protokollförare 

§ 122 Godkännande av dagordning 
Beslut att den föreslagna dagordningen godkänns och läggs till handlingarna 

§ 123 Föregående mötesprotokoll  
Beslut att föregående protokoll godkänns och läggs till handingarna 
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§ 124 Val av justerare för mötet 
Beslut att mötet väljer Bitte Hjälmås till justerare för protokollet	 


§ 125 Skrivelselista 
Utgår 

§ 126 Rapporter 
Utgår 

§ 127 Kommittéer 

Utställningskommittén   
Information om domare till den officiella utställningen mars 2022 

Lee Cox och Jean-Framcios Vanaken tillfrågade och tackat ja 

Förslag  om utställningslokal 2022 

Diskussioner förs ang utställningslokal, arrangemang och kostnader inför 2022 

Beslut styrelsen enig om att boka Tånga Hed:s utställningslokal  

§ 128 My DOG – Rasklubbstorget  
Fördelning av arbetsuppgifter samt sammankallande. Ev. tema för montern? 

Monterplats bokad med 10 m2. Dialog förs i styrelsen ang vilka som kan tillfrågas för 
monterbyggande samt  praktiska frågor. 

Annika Holm ansvarar för byggande av  montern 

Katarina Åkemo ansvarar för bemanningen 

§ 129 Övriga frågor 

Förslag att titta på möjligheten att hyra garage/förråd för klubbens inventarier 

Dialog förs ang hyra garage/förråd där man kan förvara allt material på samma ställe. 

Idag är  allt material utspritt på flera ställen. Styrelsen uppmanas att söka efter 
lämpliga lokaler. 
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Bitte Hjälmås informerar om att CS kommer lägga ut information på CS hemsida ang 
gentester, laboratorium och priser. 

§ 130 Nästa styrelsemöte 
Ev ändras datumet den 15 november 19.00. Katarina Ström återkommer med ev nytt 

§ 131 Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för dagens möte och förklarar mötet avslutat


Vid protokollet


________________________ ________________________________ 
Anita Billeskalns  Katarina Ström 
Protokollförare  Ordförande    

________________________

Bitte Hjälmås

Justerare



	§ 120 Mötets öppnande
	§ 121 Val av protokollförare för mötet
	§ 122 Godkännande av dagordning
	§ 123 Föregående mötesprotokoll
	§ 124 Val av justerare för mötet
	§ 125 Skrivelselista
	Utställningskommittén

	§ 128 My DOG – Rasklubbstorget
	§ 131 Mötet avslutas

