
 
 

 Protokoll nr 4 fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mellansvenska avdelning lördagen 07 mars 2020  

Kl. 11.00 i Gubbängen. 
     

    
Närvarande:  Christina Sohlman ordf.  

   Cecilia van der Meulen 

  Carina Enberg 

   Sussi Broman    

Anna-Lena Ellasdotter 

Caroline Arogén 

Marthe Norström 

 

 

 

Anmält förhinder:  Mia Borg 

            Anna Malmström 

            

                                

             

§ 31 Mötets öppnande 

 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade välkommen 

  

§ 32 Val av sekreterare för mötet  

 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen 

 

§ 33 Fastställande av Dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 34 Val av justerare 

 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Caroline Arogén. 

 

§ 35 Tidigare protokoll/beslutsuppföljning 

 Beslut sedan tidigare att köpa in 300 pennor, Anna ombesörjer detta. Punkten kvarstår. 

  Beslut sedan tidigare att inhandla funktionärsjackor. Punkten kvarstår. 

  Funktionärsvästar ska inhandlas, Carina undersöker kostnad för dessa. Punkten kvarstår. 

  Trådlös mikrofon är inköpt. 

  Carina ombesörjer inköp av 50 nummerlappshållare. 

  

§ 36 Ekonomi och Inköp 



Ekonomin är fortsatt god och stabil. 

Nya domarbord kommer behöva köpas in under året. Chicki undersöker vad som finns. 

Underlagen för Reseräkningen behöver uppdateras, Anna-Lena tar kontakt med Anna för 

att samordna detta på bästa sätt. 

 

 

§  37 Utställning. Historik och kommande 

Historik. Eskilstuna utställningen gick bra. Diskussion om funktionärsbristen. 

Kommande.  

Internet anmälan och det massiva förarbetet med att lägga upp inofficiella utställningar i 

SKK systemet diskuteras.  

Det konstateras att alla utställningar i Gnesta nu är flyttade till Eskilstuna. 

Diskussion om tillgång på digital och/eller fysisk katalog på utställningarna och det 

beslutades att båda ska finnas tillgängliga. Även priset på katalogerna diskuterades.  

 

§ 38 Aktiviteter/Utbildning  

 Arbetsfördelningen inom styrelsen och genomgång av tidigare beslutade  

  ansvarsområden. 

  Caroline Arogén kommer att vara vår kontaktyta mot Pudel Nytt. 

  Marthe tar över sammanställningen av materialet till annonserna från Chicki och   

  vidarebefordrar detta till Barbro och Carina. 

  Marthe och Chicki ansvarar för sponsringen.   

  Marthe kommer att ingå i utställningskommittén.  

  Carina kommer att ingå i BPH gruppen. 

  Carina tar sig an att aktualisera uppfödarträffarna. 

  Susi tar sig an resultatsammanställning efter utställning. 

  Marthe är ansvarig för fotografering på utställningarna och kommer att presenteras  

 på SPK-M:s hemsida.  

  Cecilia kontaktar Åsa för att se vilka uppdrag hon avser behålla (lokaler, polistillstånd 

  och ”baja-major”) och kontaktar därefter Caroline. 

   Carina tar kontakt med CS angående samannonsering av Pudelnationalen och  

  rasspecialen i sommaren. 

  Årsmöte 2021 bestäms till 14 februari och sannolikt i Vallentuna.  

 

§ 39 Pudelnytt/kalendern/hemsidan och Facebook 

 Information om uppdateringsstopp av hemsidan är utskickat av Malin Hult.  

  Den nya sidan har i nuläget ingen gemensam kalender för aktiviteter.  

  Ombuden uppmanas informera Carina om när de publicerar sina nya evenemang så att  

  dessa förs upp på den gemensamma ”centrala” kalendern.. 

  Nästa manusstopp för Pudel Nytt är 15 maj, Caroliné vill ha materialet 12 maj på  

  mailbox ”pn.mellan@pudelklubben.se”. 

  Mellansvenskas hemsida och Facebook är uppdaterade. 

 

§ 40     Inkomna skrivelser 

 

1.        Fredrik, ordf.2   Utställningar 2022 (20200128) 

2.        Tage Laijronsdotter  Minnesanteckningar från Stockholmssektionen (20200128) 

3.        Malin Hult   fwd: Allroundlistan (20200131) 

4.        Medlemshanterare SPK Medlemslistor (20200203) 

5.        Ordf. SPK   Inför årsmötena (20200207) 



6.       Medlemshanterar SPK  Antal delegater PF (20200207)    

7        suppleantb.mellan  PN 2020 (20200212) 

8.       Sekr.vastra   Omedelbar justering, årsmötesprotokoll, konstituerande 

       (20200213) 

9.       Malin Hult   Hemsidorna (20200227) 

10.     Medlemshanterare SPK Listor i Rush files (20200301) 

11.     Sekreterare SPK CS  Till arrangörer av rallylydnadstävlingar  (20200303) 

12.     Sekreterare SPK CS  Inbjudan till domarutbildning rallylydnad (20200303) 

13.     Sekreterare SPK CS  Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 20200214 

      (20200303) 

14.     Sekreterare SPK CS  Angående nya Coronaviruset (20200303) 

 

 

  Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser.  

  Cecilia säkerställer att hela styrelsen får ta del av samtliga inkomna skrivelser. 

 

 

§ 41 Rapporter 

På kommande protokoll kommer 41b heta ”Sektioner, Ombud och BPH”. 

 

§ 41b Sektioner och ombud 

Östergötland kommer att arrangera ett BPH som ska samordnas med övriga BPH:er. 

”Prova på promenad” ska ske imorgon i Åkersberga, förhoppningsvis utvecklas detta till 

att blir ett nytt ombud. 

Ramar för det ekonomiska stödet till ombuden diskuterades. 

Styrelsen gör en ”inventering” av ombuden och vad som förväntas av desamma. 

Carina mailar ut ”Gula Hund” till sektioner och ombud. 

  

§ 42 Övriga frågor 

 Marthe är reserv till PF. 

  

§ 43 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir telefonmöte 19 april telefonmöte kl. 19.30. 

   

§ 44 Avslutning 

 Ordförande Christina Sohlman avslutade mötet. 

 

    

 Vid protokollet 

 

 

 ………………………. 

 Cecilia van der Meulen 

 

 

 Justeras: 

 

 



 …………………………… ……………………………  

 Christina Sohlman  Caroline Arogén  
 

 

 

 

 


