
 
 

Protokoll nr 1 fört vid ordinarie styrelsemöte 
Mellansvenska avdelning söndagen 03 januari  
2021 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:           
                                
             
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
  
§ 2 Val av sekreterare för mötet  
 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen 
 
§ 3 Fastställande av Dagordning 
 Dagordningen fastställdes med konstaterandet att ”Årsmötet” lades under § 8. 
 
§ 4 Val av justerare 
 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Enberg. 
 
§ 5 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. 
  Ett eget Teams Pro för Mellansvenska. Punkten kvarstår.  
  
§ 6 Ekonomi och Inköp 

Anna redogör för det ekonomiska läget.  
Om styrelsen har utlägg kvar att redovisa så måste dessa skickas in till Anna 
snarast. 
 



 
§ 7 Utställning. Historik och kommande 

Historik.  
Inget nytt att rapportera. 
 
Kommande. 
Årets första utställning kommer att ställas in, därefter avvaktar vi pandemins 
utveckling och myndigheternas direktiv. 
 
2023 02 05 ansöker vi om utställning i Eskilstuna. 
2023 05 28 ansöker vi om utställning i Uppsala. 
2023 08 13 ansöker vi om utställning i Askersund 
2023 11 19 ansöker vi om utställning i Eskilstuna 
Cecilia skickar in till CS. 
 

§ 8 Aktiviteter/Utbildning  
 Årsmötet 
  Styrelsen enas om att ansöka om ett förenklat årsmöte hos SKK vilket åläggs  
  Anna i egenskap av kassör, information om detta kommer senare att läggas ut på  
  vår Facebook sida och hemsidan av Carina. 
  Detta medför bl.a. om att vi inte kommer kunna ta emot några motioner. 
  Årsmöteshandlingarna publiceras på sedvanligt sätt på hemsidan, Cecilia skickar  
  innan dess handlingarna på remiss till styrelsen. 

 
Övrigt 
Svedea kommer att ha ett uppföljningsmöte på det mycket uppskattade mötet  
 tidigare under hösten, för avdelningarna under januari. 
   
Veterinär Ylva Trygger kommer att ha webföreläsningar för samtliga SPK 
medlemmar 27 januari ”Om olycka är framme”. 
  
På CS digitala verksamhetskonferens i oktober representerades SPK-M av  
 Christina Sohlman, Mia Borg samt Lena Ilemyr. 
   

§ 8 a Verksamhetskonferensen våren 2021 
  Punkten kvarstår i avvaktan på årsmötet. 
 Styrelsen uppmanas fundera på vad vi vill att konferensen ska innehålla. 
   
§ 9 Pudelnytt/kalendern/hemsidan och Facebook 
 Pudel Nytt, manusstopp 15 februari, Line vill ha materialet senast 10 februari.  
  Det går bättre och bättre med inkommande manus.  
  Facebooksidan rullar på. 
  Hemsidan inget nytt att rapportera. Det ligger i pipeline att en del buggar samt  
  kalendern kommer att uppgraderas. 
 
§ 10 Inkomna skrivelser 
 
1. Sonja Hagelberg fwd: Inbjudan till digital specialklubbskonferens 
    (20201130) 
2. Sonja Hagelberg fwd: Kostnadsfri klimatkompensation av dina  



    trycksaker (20201203) 
3. Sonja Hagelberg fwd: CS nr 7-2020 (20201203) 
4. Sonja Hagelberg  fwd: Föreningskunskap på distans (20201205) 
5. Sonja Hagelberg  fwd. Ansökan om kompensationsstöd (20201205)  
6. Sonja Hagelberg  fwd. Hamiltonplacketten och förtjänsttecken 
    (20201205) 
7 Sonja Hagelberg  fwd. Års- och fullmäktigemöten under 2021 
  (20201205) 
8. Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK protokoll till SPK CS möte 08dec  
    (20201207) 
9. Sonja Hagelberg re: Motioner till KF 2021 (20201207) 
10. Sonja Hagelberg  SPK CS protokoll-14 2020 (20201209) 
11.                  Sonja Hagelberg fwd: SKK avgifter 2021 (20201211) 
12. Sonja Hagelberg fwd: Information om Covid 19 (20201214) 
13. Tage Laijronsdotter  Minnesanteckningar Stockholmssektionen (2021214) 
14. Sonja Hagelberg fwd: Icke hänvisning (20201215) 
15. Sonja Hagelberg fwd: Julbrev från ordförande i UtstK (20201216) 
16. Sonja Hagelberg fwd: Nu lanserar vi SKK klubbshop (20201218) 
17. Sonja Hagelberg fwd. Info att sprida till era rasklubbar (20201218) 
18. Sonja Hagelberg fwd: Kostnadsfri klimatkompensation året ut  
   (20201218) 
19. Karin Mars Södras protokoll 14-2020 (20201221) 
20. Sonja Hagelberg fwd: Ny version av ”Regler och anvisningar för  
   exteriördomare samt domaretiska regler 2021  
   (20201223) 
21. Sonja Hagelberg fwd: Specialklubbsnytt & God Jul (20201224) 
22. Sonja Hagelberg fwd: Beslut från Disciplinnämndens möte 20201204  
   del 2 (20210103) 
 
  Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser.  

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

Chicki redogör för SKK:s webinarium om Covid. För övrigt inget att rapportera. 
 

§ 11b Sektioner, ombud och BPH 
Lugnt bland sektioner och ombud eftersom SPK-M inte har några aktiviteter 
innan 01 februari. 
Chicki framför önskemålet om digitala kurstips i stil med pälsvårdtipsen på 
SPK’s hemsida eftersom efterfrågan på kurser är mycket stor. 
BPH kommer att planeras även för 2021 men kommer inte att sponsras av  
SPK-M på samma sätt som tidigare, dock är det fortsatt ok för ombuden att 
bjuda på fika i samband med dessa. 
Lägersektionen fattar sitt beslut om lägret ska genomföras på nästa möte som är 
13 januari. 



Diskussion kring en ”arbetsbeskrivning” för ombuden, vad man förväntas 
göra/inte göra kvarstår till efter årsmötet. 
Studiefrämjandet har kurser för vad som åligger en valberedare och vad inte 
som vi menar att samtliga valberedare inom SPK bör gå. Punkten bör föras 
vidare till CS. 
  

§ 12 Övriga frågor  
  *Championatdiplomen kommer att göras även för 2020, Carina och Sussi 
 åtar sig detta.  
    
  
§ 13 Nästa möte 
  Nästa styrelsemöte planeras till söndag 07 februari 2021 kl. 19.30 via  
  telefon. 
 Om inget annat anges så är det samma Teams länk som till detta möte. 
  Cecilia skickar med länken tillsammans med övriga handlingar inför  
  styrelsemötet. 
   
§ 14 Avslutning 
 Ordförande Christina Sohlman avslutade mötet. 

 
    
 Vid protokollet 
 
 
 ………………………. 
 Cecilia van der Meulen 
 
 
 Justeras: 
 
 
 …………………………… ……………………………
  
 Christina Sohlman  Carina Enberg  
 

 


