
 
 

Protokoll nr 2 fört vid ordinarie styrelsemöte 

Mellansvenska avdelning söndagen 07 februari  

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 

    

 

Anmält förhinder: Mia Borg 

             

                                

             

§ 15 Mötets öppnande 

 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  

§ 16 Val av sekreterare för mötet  

 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen 

 

§ 17 Fastställande av Dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 18 Val av justerare 

 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Caroline Arogén 

 Lundqvist. 

 

§ 19 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.  

  

§ 20 Ekonomi och Inköp 

Anna redogör för det ekonomiska läget.  

Det konstateras att det inte sker så mycket just nu samt att ekonomin är god och 



stabil. 

Enligt önskemål ifrån revisorerna så har styrelsen gått igenom balans- och 

resultaträkningen. 

Det föreslås att vi får de ekonomiska rapporterna på fredagen innan 

styrelsemötet om vi fortsatt kommer att styrelsemötena via telefon på 

söndagskvällarna. 

 

§ 21 Utställning. Historik och kommande 

Historik.  

Inget nytt att rapportera pga. pandemin. 

Diskussion om kvalitetsbedömningarna med anledning av bristen på 

utställningar. Chicki kontaktar CS i frågan och återkopplar. 

 

Kommande. 

I nuläget finns inget att rapportera men anledning av pandemin. 

 

§ 22 Aktiviteter/Utbildning  

 Årsmötet 

  Genomgång av det arbete som har utförts inför detta digitala årsmöte som är nytt  

  för oss alla. 

  Vad de olika förtroende uppdragen innebär i detta digitala format, kanske även  

  annars, behöver klargöras inför kommande årsmöten. 

  

§ 22 a Verksamhetskonferensen våren 2021 

  Punkten kvarstår i avvaktan på årsmötet. 

 Styrelsen uppmanas fundera på vad vi vill att konferensen ska innehålla. 

  Sektionernas val till sina respektive styrelser bör vara en punkt. 

   

§ 23 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. 

  Carina har jobbat frenetiskt med hemsidan som är uppdaterad liksom Facebook  

  sidan och kalendern. 

  Carina behöver få in manus på championat o.dyl. 

 

 

§ 24 Inkomna skrivelser 
 

1. Sekr. Västra Västras protokoll 11 och 12 (20210108) 

2. Tage Laijronsdotter Minnesanteckningar från Stockholmssektionen 

   (20210111) 

3. Tage Laijronsdotter Minnesanteckningar från STHLM (20210111) 

4. Vice ordf. CS. Inställt möte med Svedea (20210112) 

5. Sonja Hagelberg  fwd: Ny länk – SBK regelkonferens (20210112)  

6. Sonja Hagelberg  fwd. Information om covid-19 (20210112) 

7 Sekr. SPK.CS  Information om covid-19 (20210112) 

8. Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK protokoll till SPK CS möte 14 jan  

   (20210112) 



9. Sonja Hagelberg SPK CS protokoll 15-2020 (20210115) 

10. Karin Mars  Södras protokoll nr 15 2020 (20210120) 

11.                  Sonja Hagelberg fwd: Djurhälsa och djurvälfärd (20210201) 

12. Sonja Hagelberg fwd: Viktig info angående regelförslag från  

   UG- Rallylydnad (20210201) 

13. Tage Laijronsdotter  Minnesanteckningar Stockholmssektionen  

   (20210101) 

14. Sonja Hagelberg fwd: Uppdaterade adressregister till nya kunder  

    (20210202) 

15. Sonja Hagelberg Är det dags för nya kunder (20210202) 

16. Sonja Hagelberg fwd: Enkät om CUA (20210202) 

17. Sonja Hagelberg fwd. Information om Covid (20210202) 

18. Sonja Hagelberg fwd: Inbjudan till digitalt möte för SKK:s  

   specialklubbar (20210203) 

 

  Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser.  

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

 

Önskemål har därutöver inkommit om större tydlighet vad det gäller namn och 

förtroendeuppdrag på personer som nämns i protokollet. 

Ordförande, kassör och sekreterares ”titel” bör framgå. 

 

§ 25 Rapporter 

Inget att rapportera. 

 

§ 25b Sektioner, ombud och BPH 

Styrelsen har fått en propå ifrån CS om att en av våra sektioner inte har förhållit 

sig till FHM:s direktiv vilket är allvarligt med tanke på tillståndet i hela 

samhället. 

Styrelsen diskuterar detta och det brev som vi avser skicka till sektionen. 

Diskussion kring en ”arbetsbeskrivning” för ombuden, vad man förväntas 

göra/inte göra kvarstår till efter årsmötet. 

BPH vi har fyra tillfällen klara i skrivande stund, se hemsidan, platserna går åt 

som smör i solsken. 

Lite provpåsar o.dyl. ifrån utställningarna de var avsedda för ställts in, kommer 

att fördelas för ombudens/sektionernas aktiviteter. 

Pudellägret blev fullbokat på några timmar och har lång väntelista. 

 

§ 26 Övriga frågor     

   Anna tittar på vad det finns för lösningar för digitala signaturer av protokoll  

  o.dyl. 

 

§ 27 Nästa möte 

  Nästa styrelsemöte, som ska vara det konstituerande, planeras till söndag 21  

  februari 2021 kl. 19.30 via telefon. 

  Därutöver preliminär bokar vi 28 februari om vi inte har fått årsmötes  

 protokollet ifrån SKK inom en vecka. 



 Om inget annat anges så är det samma Teams länk som till detta möte. 

  Cecilia skickar med länken tillsammans med övriga handlingar inför  

  styrelsemötet. 

   

§ 28 Avslutning 

 Ordförande Christina Sohlman avslutade mötet. 

 

    

 Vid protokollet 

 

 

 ………………………. 

 Cecilia van der Meulen 

 

 

 Justeras: 

 

 

 …………………………… ……………………………

  

 Christina Sohlman  Caroline Arogén Lundqvist  
 

 

 


