
 
 

 Protokoll nr 10 fört vid ordinarie styrelsemöte 
Mellansvenska avdelning söndagen 29 november  
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 
   Anna Malmström 
   Marianne Bladh (valberedningen) 
  Anette Länghemmer (valberedningen) 
 
Anmält förhinder: Mia Borg           
                                
             
§ 115 Mötets öppnande 
 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade alla välkomna och  
 då särskilt valberedarna. 
  
§ 116 Val av sekreterare för mötet  
 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen 
 
§ 117 Fastställande av Dagordning 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 118 Val av justerare 
 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Sussi Broman. 
 
§ 119 Tidigare protokoll/beslutsuppföljning 
 Beslut sedan tidigare att köpa in 300 pennor, Anna ombesörjer detta, punkten  
  kvarstår. 
  Beslut sedan tidigare att inhandla funktionärsjackor. Punkten kvarstår tills  
  vidare. 
  Reflexvästarna är inköpta och till stor del levererade, vissa gröna storlekar  
 saknas fortfarande. Punkten utgår. 
  Nummerlappshållarna är inköpta och finns hos Chicki. Punkten utgår. 
 
§ 120 Ekonomi och Inköp 



Anna redogör för det ekonomiska läget, ekonomin är fortsatt god och stabil.  
 

 
§ 121 Utställning. Historik och kommande 

Historik.  
Eskilstuna utställningen blev inställd pga. pandemin. Chicki har stämt av med 
SKK och det konstateras att pengarna för återbetalningar är på gång. 
Kommande.  
Styrelsen diskuterar februariutställningen i Eskilstuna och om det är en 
möjlighet att skjuta på den till mars, förslagsvis 20–21 mars, med tanken på 
myndigheternas restriktioner. 
Diskussion kring myndigheternas direktiv och hur vi ska planera utställningsåret 
2021. 
Chicki stämmer av med Fredrik, Anna-Lena och Peter Fugelstad och 
återkommer i frågan. 
Allt är dessutom avstämt med våra sponsorer så att de vet vad som sker. 
 

§ 122 Aktiviteter/Utbildning  
 En digital uppfödarutbildning kommer att startas i januari av Helena Horkeby. 
  Mellansvenska ska ansöka om Office 365 och om att få Teams Pro, möte 
  hålls imorgon 30 november om detta. 
  Svedea hade ett mycket bra webinarium förra veckan och det kommer att vara  
  ett  nära samarbete med både CS och avdelningarna i Pudelklubben. 
 
§ 122 a Verksamhetskonferensen våren 2021 
  Just finns inget nytt, det låter som att Mellansvenska kommer att ha den på  
  Teams och sannolikt i början av mars 2021. Punkten kvarstår. 
  Med tanke på det mycket sviktande deltagarantalet tidigare år så kanske  
  mellansvenska primärt ska inrikta sig på ett digitalt möte då alla ges en större  
  möjlighet att vara med och deltaga, ingen behöver resa. 
  Styrelsen uppmanas fundera på vad vi vill att konferensen ska innehålla. 
      
§ 123 Pudelnytt/kalendern/hemsidan och Facebook 
 Tävlingen/samarbetet med Pro Pet är utlagt på hemsidan idag, Carina redogör  
  för arbetet. VI hoppas på att få in massor med Jul Pudel bilder. 
  Pudel Nytt, manusstopp 15 februari. Det går bättre och bättre med att få in  
  materialet. 
  Facebooksidan rullar på. 
  Hemsidan rullar på. 
   
§ 124 Inkomna skrivelser 
 
1. Sonja Hagelberg fwd: Information till klubbar som arrangerar SKK:s  
   uppfödarutbildning i studiecirkelform (20201019) 
2. Sekreterare SPK CS SKK-anmäl exteriörbedömning (20201020) 
3. Sekreterare SPK CS fwd: Information till klubbar som arrangerar SKK:s  
   uppfödarutbildning i studiecirkelform (20201020) 
4. Vice ordf. SPK CS  Välkomna (20201020) 
5. Sonja Hagelberg  Utdrag ur SKK kommittéers protokoll inför SPK CS  



   möte 20201024 (20201022)  
6. Sekreterare SPK CS  Mycket relevant! Artikel-UKK informerar (20201023) 
7 Sonja Hagelberg  SPK CS protokoll nr 12 2020 (20201024) 
8. Ledamot CS Pudel-SM officiellt eller inofficiellt? (20201025) 
9. Sonja Hagelberg fwd: Information om Corona 26 oktober (20201026) 
10. Vice ordf. CS  Några frågor - besvaras (20201026) 
11.                  Vice ordf. CS Behöver hjälp - besvaras (20201027) 
12. Sonja Hagelberg fwd: Icke hänvisning från SKK (20201028) 
13. Sonja Hagelberg  fwd: Föreningskommittén informerar – Årsmöten  
   2021 (2021028) 
14. Vice ordf. CS Information – Covid-19 och PF (20201028) 
15. Sekreterare SPK CS fwd: Uppdaterad information om Corona (20201028) 
16. Sonja Hagelberg fwd: Ny domare pudel/förfrågan (20201028) 
17. Sonja Hagelberg Minnesanteckningar från Verksamhetskonferensen  
   24-25 oktober (20201101) 
18. Sonja Hagelberg Nya justerade minnesanteckningar från  
   Verksamhetskonferensen 24-25 oktober (20201102) 
19. Vice ordf. CS Välkomna till en kväll med Svedea (20201103) 
20. Vice ordf. CS vb. SPK och Svedea (20201103) 
21. Vice ordf. CS Behöver hjälp-besvara (20201103) 
22. Karin Mars Södras protokoll nr 13 (20201104) 
23. Sonja Hagelberg fwd: Just nu: kostnadsfri anslutning till web2print  
   (20201105) 
24. Sonja Hagelberg fwd: Information om oberoende granskning  
   (20201105) 
25. Sekreterare västra Västras protokoll nr 10 2020 (20201105) 
26. Ledamotf.CS Pudel-SM, inofficiellt eller officiellt (20201106) 
27. Sekreterare SPK CS Icke hänvisning från SKK (20201109) 
28. Sekreterare SPK CS SKK – Beslut från Disciplinnämndens sammanträde  
   20201016 (20201109) 
29. Sekreterare SPK CS Utbildning CAU (20201109) 
30. Vice ordf. CS SPK och Svedea (20201111) 
31. Sonja Hagelberg fwd: SKK.se. Texter för raspresentationen samt ev.  
   byte av bilder Köpa hund.se (20201112) 
32. Sonja Hagelberg fwd: Information till SKK:s klubbar Covid-19  
   (20201112)  
33. Sonja Hagelberg fwd: Påminnelse. Andra remissomgång SKK:s regler  
   för prov, tävlingar och beskrivningar (20201112) 
34. Sonja Hagelberg fwd: Uppdaterad info om Corona (20201117) 
35. Sonja Hagelberg fwd: Djurhälsa och djurvälfärd (20201123) 
36. Sonja Hagelberg fwd: SPK CS protokoll 13-2020 (20201124) 
37. Tage Laijronsdotter Minnesanteckningar från Stockholmssektionen  
   (20201125) 
38. Sonja Hagelberg Fwd: Uppdaterade anvisningar för exteriördomare  



   (20201125) 
39. Sonja Hagelberg fwd: Protokollsutdrag UtstK (20201128) 
40.  Sonja Hagelberg  fwd. Uppmaning från Bichon Frisé ringen (20201129) 
 
  Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser.  

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

Carina lämnar en rapport från ett dödsbo som omfattade en hel del Pudel 
memorandum. 
CS tar kostnaden för att få till sig allt detta. 
 

§ 125b Sektioner, ombud och BPH 
Eftersom den senaste utställningen blev inställd så har de sponsor gåvor med  
kort datum fördelats på Pudel promenaderna och det har varit mycket uppskattat 
av deltagarna. 
BPHérna under 2020 har varit både uppskattade och välbesökta och planeringen 
för 2021 är igång. 
Diskussion kring en ”arbetsbeskrivning” för ombuden, vad man förväntas 
göra/inte göra. 
Redan i anmälan till kommande kurser så ska vi informera om att hela avgiften 
återbetalas om kursen blir inställd pga. pandemin samt att bankinformation ska 
finnas med i anmälan för att underlätta administrationen av en ev. återbetalning. 
Finansieringen i samband med Pudel lägret diskuteras. 
  

§ 126 Övriga frågor 
  * Rutiner för att besvara mailar 
  Hela styrelsen måste bli bättre på att bevaka mailarna och delge sekreteraren vad  
  vi ska svara för att det inte ska falla mellan stolarna.   
  * Årsmötet, fysiskt eller digitalt.   
  Vi väntar på direktiv från CS men bör ställa in oss på ett digitalt möte. Arbetet  
  med förberedande handlingar kan påbörjas redan nu. Information till sektioner  
  och ombud snarast som uppmanas komma in med sin verksamhetsberättelse  
  samt verksamhetsplanering till mitten av december.  
  Information om hur man skriver motioner och vart man skickar dem bör läggas  
  ut på hemsidan. 
  * Justering av protokoll 
  En snabbare process för justering av protokollen önskas av sekreteraren. 
  * Arbetsbeskrivningar 
  Arbetsbeskrivningar för styrelsearbetet. Diskussion om detta på varje  
  kommande styrelsemöte.  
  
§ 127 Nästa möte 
  Nästa styrelsemöte planeras till söndag 03 januari 2021 kl. 19.30 via  
  telefon. 
   
§ 128 Avslutning 



 Ordförande Christina Sohlman avslutade mötet och önskade alla en God Jul och  
  ett Gott Nytt År. 

 
    
 Vid protokollet 
 
 
 ………………………. 
 Cecilia van der Meulen 
 
 
 Justeras: 
 
 
 …………………………… ……………………………
  
 Christina Sohlman  Sussi Broman  
 

 


