
 
 

 
 

 Protokoll nr 5 fört vid ordinarie styrelsemöte  
Mellansvenska avdelning söndagen 19 april 2020  

Kl. 19.30 per telefon. 
     

    
Närvarande:  Christina Sohlman ordf.  
   Cecilia van der Meulen 
  Carina Enberg 
   Sussi Broman    

Anna-Lena Ellasdotter 
Caroline Arogén 
Marthe Norström 
Mia Borg 
 
 

Anmält förhinder:  Anna Malmström 
            
                                
             
§ 45 Mötets öppnande 
 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade välkommen 
  
§ 46 Val av sekreterare för mötet  
 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen 
 
§ 47 Fastställande av Dagordning 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 48 Val av justerare 
 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Marthe Norström. 
 
§ 49 Tidigare protokoll/beslutsuppföljning 
 Beslut sedan tidigare att köpa in 300 pennor, Anna ombesörjer detta.  
  Punkten kvarstår. 
  Beslut sedan tidigare att inhandla funktionärsjackor.  
  Punkten kvarstår med tanke på den rådande Corona situationen. 
  Funktionärsvästar ska inhandlas, Carina undersöker kostnad för dessa.  
  Punkten kvarstår med anledning av den rådande Corona situationen. 
  Carina ombesörjer inköp av 50 nummerlappshållare. Se ovan. 



  
§ 50 Ekonomi och Inköp 

Ekonomin är fortsatt god och stabil.  
SKK har beslutat och meddelat att de centralt helt sköter återbetalning av inbetalda 
anmälningsavgifter till utställningar som ställts in. En mindre avgift för administrativa 
kostnader kommer att tas ut för detta. 
Det konstateras att de enda fasta kostnader vi har är de som är förknippade med 
lokalen i Gubbängen såsom hyra, el, försäkring och bankkostnader. 
Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen med Corona och hur den eventuellt 
kan komma att påverka oss samt konstaterar vikten av god ekonomisk kontroll i 
nuläget. 
Underlagen för Reseräkningen behöver uppdateras, Anna-Lena tar kontakt med Anna 
för att samordna detta på bästa sätt. Punkten kvarstår. 
Eventuellt inköp av bord sker i höst. 
 

§ 51 Utställning. Historik och kommande 
Historik.  
Inget att rapportera. 
Kommande.  
Pudel Nationalen och utställningen i anslutning till denna är inte inställd i nuläget. 
Beslut tas i maj. 
Vi avvaktar SKK:s styrelsemöte 28 april. 
 

§ 52 Aktiviteter/Utbildning  
 Sussis kurs är avslutad bortsett ifrån de praktiska uppgifterna. 
  Mikael Nilssons webinarium ”I huvudet på en domare”, Mia undersöker detaljerna  
  (gjordes under sittande möte) och bokar detta till 29 april kl.19.00.  
 
§ 53 Pudelnytt/kalendern/hemsidan och Facebook 
 Sektioner och ombud uppmanas planera hösten som om allt kommer att vara som  
  vanligt. 
 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. 
  Det går bra att skriva ”Vad gör vi under karantänen” historier och skicka dessa till  
  Line för publicering. 
 
§ 54     Inkomna skrivelser 
            Styrelsen konstaterar återigen att kurser påbörjats innan vi har fått information  
            om att de alls finns samt att information om den rådande Corona situationen laggar. 
            Fördröjningen av vidarebefordran på inkomna skrivelser från CS som  
            förnärvarande har varit närmare fyra veckor, är oacceptabel. 
 
1. Karin Mars Södra avdelningens protokoll 1, 2 och 3 2020 (20200309) 
2. Sekreterare SPK CS fwd: Information från SKK:s centralstyrelse om Corona 
    (2020312) 
3. Sekreterare SPK CS fwd: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde  



   20200214 (20200312) 
4. Ordf. SPK SPK relaterad info angående Corona viruset (20200312) 
5. Sekreterare SPK CS Tips i Corona tider (20200317) 
6. Sonja Hagelberg SPK CS Protokoll 1-2020 (20200317)    
7 Sekreterare SPK CS Till de klubbar som använder SKK:s Internetanmälan 
    (20200319) 
8. Karin Mars Södras årsmötesprotokoll (20200329) 
9. Ordf. SPK OBS! All verksamhet inom SKK organisationen ställs in  
   from idag (20200327) 
10. Karin Mars  Södra protokoll 4 och 5 (20200301) 
11.                    Jenny Damgren Borttagna utställningar Internet anmälan (20200330) 
12. Fredrik Nilsson fwd: Ändrad utställning hos SKK (20200331) 
13. Medlemshanterare SPK Listor i Rushfiles (20200402) 
14. Sekreterare SPK CS Hur påverkar covid restriktionerna er ekonomi   
   20200404) 
15. Sekreterare SPK CS Information med anledning av Corona viruset (20200407) 
16. Pudelläger sektionen Info om Pudellägret (20200413) 
17. Sekreterare SPK CS Föreningskommittén informerar … testa styrelseportalen  
   Kostnadsfritt (20200414) 
18. Sekreterare SPK CS fwd: Icke hänvisning (20200415) 
19. Sekreterare SPK CS Ang. kommunikation – någon som sitter på en bra lösning  
   (20200417) 
20. Sekreterare SPK CS  fwd: Protokoll CS nr1 – 2020 (20200417) 
21. Sekreterare SPK CS Information om administrativa avgifter vid inställd tävling  
   i rally lydnad/lydnad (20200417) 
22. Sekreterare SPK CS fwd: En hälsning från vår ordförande i dessa svåra tider  
   (20200417) 
23.  Sekreterare SPK CS  fwd.: Allrounddomare Göran Bondegård avliden  
   (20200417) 
24. Sekreterare SPK CS  SKK – föreningskommittén informerar –  
   distansutbildning och årsmöten (20200417) 
25. Sekreterare SPK CS  Protokollsutdrag från SKK/AK (20200417) 
26. Sekreterare SPK CS  Nya restriktioner från CS gällande klubborganiserad  
   verksamhet (20200417) 
27. Sekreterare SPK CS SBK – Nytt datum för regelkonferens ( 20200417) 
28. Sekreterare SPK CS Föreningskommittén informerar – års och  
   fullmäktigemöten inom SKK (20200417) 
29. Sekreterare SPK CS Ny utbildning för tävlingsledare i lydnad (20200417) 
30. Sekreterare SPK CS Forskningsnyheter mars 2020 (20200417) 
31.  Sekreterare SPK CS Icke hänvisning (20200417) 
32. Sekreterare SPK CS Protokoll CS nr 3 – 2020 (20200417) 
33. Sekreterare SPK CS  Betalningar SBK tävling (20200417) 
34. Sekreterare SPK CS SKK – Justerat uttalandet från CS angående inställd  
   klubbverksamhet (20200417) 

 
  Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser.  



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

 
§ 55 Rapporter 

Kallelse till Pudel Fullmäktige kommer sannolikt under kommande veckan, vi 
avvaktar svar från SKK om praktikaliteterna. 
 

§ 55b Sektioner, ombud och BPH 
Stockholmssektionen har haft ett stort merarbete med anledning av den rådande 
Corona situationen och dess påverkan på kursutbudet vilket ledde till en helt 
ohanterlig situation som resulterat i att samtliga kurser nu är avbokade och inställda. 
Lägersektionen har haft två extra telefonmöten med anledning av Corona situationen 
och dess påverkan på det planerade lägret. 
BPH tycks genomföras enligt plan. 
Många/de flesta sektioner och ombud har ställt in sina planerade aktiviteter. 
Information kommer att ges till sektioner och ombud om att det är tillåtet att t.ex. ha 
promenader om man kan garantera att man kan förhålla sig till de regler som gäller i 
samhället just nu, exempelvis genom föranmälan. 
Styrelsen gör en ”inventering” av ombuden och vad som förväntas av desamma. 
Carina mailar ut ”Gula Hund” till sektioner och ombud. 
  

§ 56 Övriga frågor  
  
§ 57 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir telefonmöte 07 juni telefonmöte kl. 19.30. 
   
§ 58 Avslutning 
 Ordförande Christina Sohlman avslutade mötet. 

 
    
 Vid protokollet 
 
 
 ………………………. 
 Cecilia van der Meulen 
 
 
 Justeras: 
 
 
 …………………………… ……………………………  
 Christina Sohlman  Marthe Norström  
 

 

 

 

 



 


