
 
 

 
 

 Protokoll nr 8 fört vid ordinarie styrelsemöte 
Mellansvenska avdelning söndagen 27 september 
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 
 
 
Anmält förhinder: Mia Borg 
            
                                
             
§ 87 Mötets öppnande 
 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade välkommen 
  
§ 88 Val av sekreterare för mötet  
 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen 
 
§ 89 Fastställande av Dagordning 
 Dagordningen fastställdes efter tillägget ”Verksamhetskonferensen” under   
  punkten ”Aktiviteter och utbildning”. 
 
§ 90 Val av justerare 
 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Anna Malmström. 
 
§ 91 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. 
  Funktionärsvästar ska inhandlas, Cecilia åtar sig att arbeta vidare med detta. 
  Carina ombesörjer inköp av 50 nummerlappshållare. 
 
§ 92 Ekonomi och Inköp 



 
 

Anna har problem med uppkoppling pga ett plattformsbyte vilket medför att 
styrelsen får information under den kommande veckan. 

 
§ 93 Utställning. Historik och kommande 

Historik.  
Hammarskog, mellansvenskas första utställningen sedan Corona pandemin. 
Det fungerade bra, lite rörigt, det saknades funktionärer.  
Se separat ekonomisk redovisning. 
”Gubbis”. Väldigt lugnt och trevligt. Föranmälan även för pudlarna gjorde 
dagen ”lättarbetad”. 
Det var mycket uppskattat med den öppna bedömningen som gavs av Per 
Lundström.  
Se separat ekonomisk redovisning.  
Diskussion om de bilder som tagits på utställningarna men inte publicerats ännu. 
Kommande.  
Diskussion om bemanningen på novemberutställningen i Eskilstuna, framförallt 
till fredagen och söndagen då allt byggs och rivs. 
Chicki kontaktar Åsa för att se om Vilsta är ledigt 6 och 7 februari 2021 samt 
kontaktar Fredrick om utställningen i samband med Pudel Nationalen. 
 

§ 94 Aktiviteter/Utbildning  
 Chick, Lena Ilemyr och Mia Borg åker till Verksamhetskonferensen i oktober. 
  Styrelsen uppmanas funderar på en Verksamhetskonferens för avdelningen  
  under våren 2021. På kommande agendor kommer detta att vara en separat  
  punkt, § 94a. 
  En Uppfödarutbildning under våren önskas och efterfrågas. Carina undersöker  
  och återkommer. 
  Pudelpromenaderna har så smått börjat komma igång och även en del andra  
  utomhusaktiviteter. 
      
§ 95 Pudelnytt/kalendern/hemsidan och Facebook 
 Fler bilder efterfrågas samt att materialet måste komma in i ännu bättre tid, även  
  om det har blivit mycket bättre. 
  Texterna som skickas in ska vara skrivna i ett redigerbart dokument, t.ex. Word,  
  samt att bilder o.dyl. ska bifogas, inte läggas vara direkt i själva mailen. 
  Nästa manusstopp 01 november, materialet ska vara Line tillhanda senast 25  
  oktober. 
  Den nya hemsidan diskuteras, bl.a. hur bilderna ska publiceras.  
  Styrelsen uppmanas komman med inspel till förbättringar och önskemål, allt för  
  att göra den mer användarvänlig. 
  Facebooksidan fungerar bra. 
    
§ 96 Inkomna skrivelser 
            
1. Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK protokoll inför SPK CS möte 20200811  
   (20200807) 
2. Sekreterare SPK CS SLU-forskningsnyheter juli 2020 (2020809) 
3. Sekreterare SPK CS Utökning rasregister – Per Lundström (20200809) 
4. Sekreterare SPK CS  SPK CS protokoll nr 6 2020 (20200809) 
5. Sekreterare SPK CS  Nomineringar till Hamiltonplakett och   



 
 

   förtjänsttecken (20200809)  
6. Karin Mars  Södra protokoll nr 9 - 2020 (20200810)  
7 Sekreterare SPK CS  Icke hänvisning - gäller ej pudel (20200811) 
8. Sekreterare SPK CS Uppdaterad Covid information juli 2020 (20200811) 
9. Vice ordf. CS Konferenssamtal via WCOM (20200812) 
10. Sonja Hagelberg  SPK CS protokoll 9-2020 (20200814) 
11.                  Vice ordf. SPK CS SPK:s verksamhetskonferens 24-25 oktober 2020  
   (20200814) 
12. Vice ordf. CS Lathund Teams (20200814) 
13. Fredrik Nilsson  fwd: Pudelklubben 12/9 (2020818) 
14. Ledamote.CS Sponsorer SPK 2020/2021 (20200819) 
15. Sekreterare Västra Västras protokoll nr 8 (20200822) 
16. Karin Mars Södras protokoll nr 10-2020 (20200825) 
17. Sekreterare SPK CS SKK- Nya rutiner för röntgen av leder (20200901) 
18. Sekreterare SPK CS SKK:s beslut att Stockholms Hundmässa ställs in  
   (20200901) 
19. Sekreterare SPK CS Studiefrämjandet - Hundens vecka 7 - 13 september   
   (20200901) 
20. Karin Mars  ref: Verksamhetskonferens 24 - 25 oktober  
   (20200903) 
21. Karin Mars Södras protokoll nr 11 – 2020 (20200903) 
22. Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK protokoll till SPK CS möte 08 sep. 
    (20200903) 
23.  Vice ordf. CS ref: Verksamhetskonferensen 24 – 25 oktober 
    (20200907) 
24. Vice ordf. CS ref: Verksamhetskonferens 24 – 25 oktober  
   (20200909) 
25. Sonja Hagelberg SPK CS protokoll nr 10 – 2020 (2020909) 
26. Sekreterare SPK CS SKK - Effekter av pandemin inom SKK organisationen  
   (20200909) 
27. Vice ordf. CS fwd: Verksamhetskonferens 24 – 25 oktober  
   (20200911) 
28. Mona Planborg SAR (20200913) 
29. Vice ordf. CS Tid för Verksamhetskonferensen 24 – 25 oktober  
   (20200914) 
30. Fredrik Nilsson fwd: Ansökan om att lägga till en utställningsdag  
   (20200914) 
31. Tage Laijronsdotter Minnesanteckningar från Stockholmssektionen  
   (20200917) 
 
  Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser.  

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



 
 

 
§ 97 Rapporter 

Inget att rapportera. 
 
 
 

§ 97b Sektioner, ombud och BPH 
Stockholmssektionen har kört igång lite kurser och promenader som naturligtvis 
följer myndigheterna direktiv, detta sker utomhus eller i lokalen i Älta.  
Tyvärr är det inte möjligt med pälsvårdskurser just nu, det finns en stor 
efterfrågan. 
Många av ombuden har promenader under hösten.  
BPH.  
Några blev inställda pga. Corona men det konstateras att efterfrågan är stor. 
Styrelsen diskuterar fortsatt sponsring av dessa eller inte. 
  

§ 98 Övriga frågor  
  
§ 99 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte planeras till söndag 18 oktober kl. 19.30 via telefon. 
   
§ 100 Avslutning 
 Ordförande Christina Sohlman avslutade mötet. 

 
    
 Vid protokollet 
 
 
 ………………………. 
 Cecilia van der Meulen 
 
 
 Justeras: 
 
 
 …………………………… ……………………………
  
 Christina Sohlman  Anna Malmström  
 

 

 

 

 

 

 

 


