
 
 

 Protokoll nr 9 fört vid ordinarie styrelsemöte 
Mellansvenska avdelning söndagen 18 oktober 
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 
   Mia Borg 
 
Anmält förhinder:            
                                
             
§ 101 Mötets öppnande 
 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade välkommen 
  
§ 102 Val av sekreterare för mötet  
 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen 
 
§ 103 Fastställande av Dagordning 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 104 Val av justerare 
 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Mia Borg. 
 
§ 105 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. 
  Cecilia har undersökt vad kostnaden för ca 25 västar med tryck kostar hos olika  
  leverantörer och styrelsen beslutar använda sig av Jula och Knivsta Tryckeri.  
  Carina och Cecilia tar fram ett underlag så att ombuden kan välja färg och  
  storlek. 
  Carina har köpt 50 nummerlappshållare som finns hos Chicki just som i sin tur  
  tar med dem till den kommande utställningen i Eskilstuna. 



 
§ 106 Ekonomi och Inköp 

Anna redogör för det ekonomiska läget, ekonomin är god och stabil.  
Pengarna som avsatts till ombuden i årets budget föreslås fonderas till nästa år 
då många aktiviteter ställts in i år. 

 
§ 107 Utställning. Historik och kommande 

Historik.  
Inget nytt att rapportera. 
Kommande.  
Vi har fortfarande ingen lokal till februariutställningen, så fort besked om detta 
kommer så ansöker Chicki om utställning i samband med Pudel Nationalen. 
Diskussion om funktionärsbemanningen till utställningen i Eskilstuna. 
Avdelningen har fått god hjälp av medlemmar med att skaffa sponsorer till 
Eskilstuna. 
Marthe ombeds göra en sammanställning av alla våra sponsorer till Eskilstuna 
och dessa ska tackas på hemsidan. 
Utställningskommitténs numerär diskuteras. 
Styrelsen förordar munskydd i ringen men inte i lokalen. 
SKK:s exteriörbedömning diskuteras, beroende på hur pandemin utvecklas och 
efter årsmötet, så har styrelsen punkten fortsatt i åtanke. 
 

§ 108 Aktiviteter/Utbildning  
 Verksamhetskonferensen i oktober är inställd, det kommer att bli en digital  
  variant istället. 
  En digital uppfödarutbildning kommer att startas i januari, en  
  ”fysisk” pågår just nu. Styrelsen efterlyser en gemensam uppgraderad betal  
  version av Teams för hela klubben, Carina åtar sig att ta upp detta med CS. 
 
§ 108 a Verksamhetskonferensen våren 2021 
  Just finns inget nytt, det låtar som att Mellansvenska kommer att ha den på  
  Teams  
  och sannolikt i början av mars 2021. 
      
§ 109 Pudelnytt/kalendern/hemsidan och Facebook 
 Manusstopp 01 november, materialet ska var Line tillhanda senast 25 oktober. 
  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. 
  Facebooksidan fungerar bra. Ombud och sektioner skapar sina egna evenemang  
  så att mellansvenskas hemsida innehåller samtligas. 
    
§ 110 Inkomna skrivelser 
 
1. Monica Israelsson Exteriörbedömning storpudel (20200930) 
2. Sekreterare SPK CS Exteriörbedömning (20201006) 
3. Sekreterare SPK CS Problem med SBK tävling om man ej har uppdaterad  
   webbläsare (20201006) 
4. Sekreterare SPK CS  Föreningskunskap på distans – kursstart 14 oktober  
    (20201006) 



5. Sekreterare SPK CS  Avliden finsk exteriördomare – Rune Fagerström 
    (20201006)  
6. Sekreterare SPK CS  Beslut från Disciplinnämndens sammanträde  
   20200828 (20201006)  
7 Karin Mars  Södras protokoll nr 12 2020 (20201007) 
8. Sekreterare SPK CS Motioner till KF 2021 (20201007) 
9. Sekreterare SPK CS Annons MG Events – GB Rosett teknik (20201007) 
10. Sekreterare SPK CS  Forskningsnyheter september 2020 (20201007) 
11.                  Sekreterare SPK CS fwd: Info från Post Nord  (20201007) 
12. Sonja Hagelberg Protokollsutdrag från Utställningskommittén  
   (20201007) 
13. Sonja Hagelberg  SPK CS protokoll 11 – 2020  (2021008) 
14. Sonja Hagelberg fwd: Exteriördomare uttagna till allround utbildning 
    (20201008) 
15. Sekreterare Västra Västras protokoll nr 9 (20201008) 
16. Sonja Hagelberg fwd: Anmäl exteriörbedömning  (20201008) 
17. Sonja Hagelberg fwd: Forskningsnyheter oktober 2020 (20201013) 
18. Sonja Hagelberg fwd. 15% rabatt på Widforss friluftskläder 
  (20201013) 
19. Vice ordf. CS Välkomna (20201016) 
 
  Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser.  

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

Inget att rapportera. 
 

§ 111b Sektioner, ombud och BPH 
Carina avrapporterar Stockholm- och Lägersektionen samt ombudens 
aktiviteter. 
Uppsala Pudlarnas önskemål om att bjuda på någon form av adventsfika bifölls 
enhälligt. 
Det sista BPH – 13 pudlar deltog! – gick av stapeln i Stockholm för någon dag 
sedan. 
Styrelsen beslutar arrangera BPH även under 2021 och även att stå för 
fika/förfriskning under dessa om så önskas.  
  

§ 112 Övriga frågor  
  
§ 113 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte planeras till söndag 29 november kl. 19.30 via telefon,  
  samma länk som idag. 
   
§ 114 Avslutning 
 Ordförande Christina Sohlman avslutade mötet. 

 
    



 Vid protokollet 
 
 
 ………………………. 
 Cecilia van der Meulen 
 
 
 Justeras: 
 
 
 …………………………… ……………………………
  
 Christina Sohlman  Mia Borg  
 


