Protokoll 2008-04-13
Ärende: Styrelsemöte nr. 3 för Föreningen SpanielPoo Sverige
Datum: 2008-04-13
Plats: Hemma hos Agneta i Gävle
Tid: Kl. 11.00
Närvarande: Jane Nord, Johanna Lindberg, Helene Berglund, Carola Nyström, Agneta
Nordell
§ 1. Carola valdes till mötets ordförande och hälsade alla välkomna
§ 2. Agneta valdes till mötets sekreterare
§ 3. Helene valdes till justerare
§ 4. Dagordningen gicks igenom och 4 punkter lades till, samt godkändes
§ 5. Protokollet för föregående möte justerades och skrevs under
§ 6. Beslut togs att protokollen ska vara justerade och klar att lägga ut på hemsidan senast
14 dagar efter mötes datum
§ 7. Helene informerar att ekonomin ligger på + 4.552.50:- samt att det finns 3 st
medlemmar
som betalat in men inte lämnat namn. Johanna ska spåra upp kontonumren via sin bank.
Carola informerar att vi nu är 106 medlemmar
§ 8. Helene arbetar vidare med informationsbladet
§ 9. Föreningen enades att köpa en hårddisk för 250 :- att lägga hemsida, protokoll och
viktiga
dokument på. Föreningen har även fått en bärbar dator till skänks
§ 10. Styrelsen godkänner blanketterna med stamtavlan, registreringsbevis, köpeavtal och
valpkullsregistreringen som Carola arbetat fram.
Alla blanketter utom stamtavlan kommer att kunna laddas ner i Pdf filer från hemsidan
§ 11. Valberedningen kommer att lägga ut ett förslag till nomineringar av nya styrelsen på

Spanielpoos hemsida och forum så att medlemmar kan lägga förslag. Agneta skriver
Dagordningen till Årsmötet
§ 12. Johanna gör tilläggen i styrelsens förslag till stadga
§ 13. Jane informerade om arbetet med tidningen Spanielpoo Nytt. Beatrice Jansson gör
layouten. Från och med nästa nr av tidningen kommer det att finnas en stående
innehållsförteckning. Tidningen kommer ut i början av Maj.
Kostnaden för tidningen är 11 kr/nr samt porto 5.50 kr/nr. Tryckkostnaden per gång
är 400 kr
Styrelsen enades om att annonsera i tidningen kommer att kosta: helsida 150 kr, halvsida
75 kr och en fjärdedels sida 50 kr. Eventuella sponsorer är på gång
§ 14. Carola önskade fler aktiva som skriver och har idéer om inslag på hemsidan
Hon arbetar med att göra om startsidans utseende och bredd
§ 15. Webshopen kommer tills vidare att ligga nere pga. kostnaderna, men diskussionerna
fortsätter om vad som ska finnas
§ 16. En cockerpoo teckningstävling kommer att läggas ut på hemsidan där barn och ungdom
får skicka in sina bidrag till Jane, som sedan tar dom med till Sommarträffen
Bidragen kommer att sättas upp i storstugan och 1 – 3:e pristagaren kommer att få sina
Teckningar i nästkommande Spanielpoo Nytt
Helene kommer att rita ett förslag till föreningens kommande trycksaker
§ 17. Johanna arbetar vidare med presentationen på engelska
§ 18. Agneta informerar om optigentesterna. Swabtesterna anses inte helt tillförlitliga utan
blod

information kommer att läggas ut på hemsidan hur man gör för att prcd-PRA testa med

§ 19. Skrivelserna om sjukdomarna godkändes och Agneta kommer att skriva en lämplig
rubrik med tydlig information

§ 20. Uppdelning av cockerpooerna godkändes efter en ändring till Mix Spanielpoo istället
för
Spanielpoo och i stället för att nämna alla storlekarna på pudlarna kommer det endast att
stå Pudlar. Agneta gör ändringarna och skickar till Carola
Registrerings numren kommer att ändras så att det framgår vilken blandning det rör sig
om. Graderingen A – H kommer att stå efter året som hunden registrerades
§ 21. Det blev röstning om avelsrekommendationerna med 4 röster för och 1 röst emot.
§ 22. Checklistan för uppfödare kommer Agneta med hjälp med föreningens valphänvisare
Johanna L att jobba vidare med.
Johanna har gjort en skrivelse om tips för valpköpare som godkändes och kommer att
läggas ut under Tips på hemsidan. Johanna har också gjort en skrivelse om vad som
ingår i medlemskapet, även den godkändes och kommer att läggas ut på hemsidan
§ 23. Ingen ändring av valpförmedlingen
§ 24. Fler avelshanar efterlystes på hanhundssidan. Vi arbetar vidare för att göra reklam på
forumet så att fler hanhundsägare sätter ut sin hane för avel på hemsidan.
§ 25. Mer renrasiga hanar efterlyses också. Jane gör ett förslag hur det ska gå till tills nästa
styrelsemöte
§ 26. Agneta informerade om de tre instruktörernas upplägg på sommarträffen. Viltspåret
kommer inte att rymmas på schemat. Klipptips, klickerträning och lektips kommer att
läggas in i schemat. Man kommer att själv kunna prova sin hund på agilitybana
§ 27. Carola har mailat till Ljusdals posten, Hundliv och till Landet runt och talat om att
SpanielPoo Sverige har sin stora sommarträff i Orfa. Helene kommer att tipsa
Härliga Hund
§ 28. Carola har huvudansvaret för mätning, vägning och registreringar. Johanna kommer att
fotografera hundarna. Agneta och Helene kommer att assistera vid mätning och vägning
§ 29. Jane ansvarar för frukost alla dagar samt inköpen. Jane har också huvudansvaret för all

försäljning av fika, mat och godis. Johannas barn kommer att hjälpa till med
försäljningen. Helene har bakat bullar
§ 30. Helene köper in några lottringar samt köper lite priser. Barnen/ungdomarna hjälps
åt att sälja lotterna
§ 31. Carola kommer att göra schemat för helgens aktiviteter
§ 32. Hälsoenkäten godkändes efter ett tillägg om navelbråck. Agneta lägger till den frågan
och drar ut stenciler
§ 33. Helene kommer att kolla upp om förtryckta inbetalningskort från posten. Tills vidare
kommer Carolas inbetalningskort att användas
§ 34. Jane informerade om ett hundregister som hon sett på nätet. Jane kollar vidare om det är
något som vi kan komma att använda oss av i framtiden.
§ 35. Vi diskuterade olika försäkringar och kommer att ta upp den frågan senare.
§ 36. Medlemskorten kommer att vara inplastade och delas ut på träffen tillsammans med
stamtavlan. Agneta undersöker var man kan köpa lämpliga plastfickor till stamtavlorna
Medlemmar som inte kommer till träffen, får sina medlemskort och stamtavla samtidigt
Med nästa nummer av SpanielPoo Nytt
§ 37. Nästa styrelsemöte kommer att ske fred. 27/6 kl. 10.00 på Lägergården i Orfa
§ 38. Carola avslutar mötet kl. 18.15 och tackar för en bra dag.
Justerat 2008-04 – 20
…………………………………….
Helene Berglund

