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      	 	 Svenska Pudelklubben, västra avdelningen 
Styrelsemöte 2021-09-13 digitalt 
Protokoll nr 8 
§ 90-103 

Närvarande: 
Katarina Ström, ordförande

Inger Hildebrand

Jenny Havenäs

Anita Billeskalns

Anna Lindh

Carina Kinde


Suppleanter: 
Katarina Åkermo

Annika Holm


Anmält förhinder: 
Bitte Hjälmås


§ 90 
Mötets öppnande 
Ordförande Katarina Ström  öppnar mötet och hälsar alla välkomna


§ 91 
Val av protokollförare för mötet 
Anita Billeskalns valdes


§ 92 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes


§ 93 
Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkändes


§ 94 
Val av justerare för mötet 
Jenny Havenäs valdes


§ 95 
Skrivelselista 
Godkändes och bifogas protokollet


§ 96 
Rapporter 
- Ekonomi 
	 Inger Hildebrand lämnar rapport. Fortsatt stabil ekonomi. 706 aktiva medlemmar
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§ 97 
Arbetsutskottet 
-	 Katarina Ström rapporterar från AU 16/6. Dialog har förts i styrelsechatten och med 	
	 Fredrik Nilsson CS ang arrangemanget kring utställningen i oktober. Styrelsen hade 	
	 gett AU i uppdrag att ta beslut kring Vårgårda utställningen. Ett beslut fattades av 	
	 AU i enlighet med uppdraget  i föregående styrelsemöte.


Beslut:et gällde: 
Ändring av lokal till Tångahed


	 Ändring av datum från den 9 oktober den den 16 oktober

	 Tillägg av en till domare Arild Thorvaldsen, Norge som dömer toy och dvärg

	 Paula Tuominen har sagt ok till nytt datum


§ 98 
Verksamhetsdagen 
-	 Katarina Ström sammanställer en inbjudan som sedan skickas ut av kommittéerna 

-	 Lokal är klart och det blir Studiefrämjandets lokal Falkgatan 7 i Göteborg

-	 Fm 9-12 avbrott för lunch em avslutas med styrelsemöte 

-	 Annika Holm informerar om hur dagens program kan ses ut. Fm ägnas åt verk-	 	
	 samhet enligt 	stadgarna och föreslår att styrelsen läser på detta i stadgarna. Re		
	 spektive kommitté funderar över vilka aktiviteter som faller in under den paragrafen.

	 Em Workshop som ägnas åt hur man praktiskt arbetar i styrelsen och följer stad-		
	 garna. Dialog förs angående innehållet.

-	 Inger Hildebrand och Annika Holm undersöker vilka alternativ det finns för lunch

-	 Förslag att vi lägger in ett styrelsemöte den 19 oktober och om vi inte blir klara fort	
	 sätter den 23 oktober. Detta för att få mer tid på verksamhetsdagens program


Beslut:  
Styrelsemötet påbörjas den  19 oktober kl 18.00 och om det finns punkter kvar fortsätter 
styrelsemötet den 23 oktober efter Workshop 


§ 99 
Lära känna middag 
Förslag att vi flyttar fram detta till våren då vi träffas på Verksamhetsdagen


Beslut:  
Vi flyttar fram middagen


§ 100 
Kommitéer 
a.	 Utställningskommitén 

- Rapport från sammankallande Anna Lindh

	 	 Vänersborgs utställning - Vi enades om att söka domare i Sverige pga pan	
	 	 demins regler och vilka domare som skulle tillfrågas i första hand. Ingen på 	
	 	 den listan kunde.

	 	 Carina Johansson har tackat ja som reserv istället för Melanie Harwood

	 -	 Slutdatum för anmälningar till Tånga Hed Vårgårda är 20 oktober och det 	
	 	 vore önskvärd att flytta fram sista anmälningsdag en vecka till 27 oktober

	 -	 Vi håller oss uppdaterade vad som gäller och följer FHM:s restriktioner

	 -	 Vi öppnar upp för publik och försäljning. 

	 -	 Domare Alexandra Drott Staedler har meddelat att hon gärna avstår som do-
	 	 mare i mars då hon dömt på många utställningar men gärna 	 	 	
	 	 återkommer senare.
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Beslut: 
Styrelsen enig om att ny domare skall tillfrågar till utställningen i mars

Styrelsen beslutar om justering av sista anmälningsdatum för utställningen i 	 	 	
Vårgårda från 20 september till 27 september. Katarina Ström tar upp detta 	 	 	
med utställningskommittén

Styrelsen beslutar att bjuda in försäljare till en mindre kostnad  och gratis för 	 	 	
de som sponsrar


b. Uppfödarkommitéen 
-	 Rapport från sammankallande Carina Kinde


	 	 Mycket är på gång och mer information kommer på Verksahetsdagen


c. Pälsvårdskommittéen 
- 	 Rapport från sammankallande Jenny Havens


	 	 Behöver godkännande för kostnaderna på pälsvårskurserna när lokal är ord-
	 	 nad. Fler kurser är under progress.

	 	 Beslut: 

Styrelsen godkänner kostnaderna och kurserna kan starta.


d. Kommunikationskommittéen 
- Rapport från sammankallande Annika Holm 
-	 Mallar skall tas fram som underlag inför utställningar


e.	 Kommittéen för arbetande pudlar 
-	 Rapport från sammankallande Katarina Åkermo


	 -	 Inget att rapportera. Det behövs fler aktiva personer till kommittéen


§ 101 
Studiefrämjandet 
	 - 	 Rapport från sammankallande Inger Hildebrand

	 	 Inget att rapportera


§ 102 
Övriga frågor 
	 -	 Frågan lyfts om vilka har styrelsen i uppdrag att uppvakta vid 

	 	 födelsedagar etc

	 	 Inger Hildebrand kollar upp aktuell lista och frågan lyfts på verksamhets	 

	 	 dagen

§ 103 
Nästa styrelsemöte 
19 oktober kl 18.00 och fortsätter den 23 oktober om inte alla punkter hinns med.


§ 104 
Mötet avslutas 
Ordförande Katarina Ström tackar och avslutar mötet


Katarina Ström	 	 Anita Billeskalns	 	 Jenny Havenäs

Ordförande	 	 	 Sekreterare	 	 	 Justerare 
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