
 

Protokoll nr 2 fört vid ordinarie styrelsemöte 

Mellansvenska avdelningen  

Onsdag 26 januari 2022 kl. 19.00 via Teams. 

 
Närvarande:  

 Christina Sohlman ordf.  

 Cecilia van der Meulen 

  Sussi Broman 

  Marthe Norström 

  Carina Enberg 

  Mia Borg  

Caroline Arogén 

  Anna Malmström, inadjungerad under ekonomipunkterna.  

 

 

Anmält förhinder:  

   

 

§ 8 Mötets öppnande 

 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  

§ 9 Val av sekreterare för mötet  

 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen. 

 

§ 10 Fastställande av Dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 11 Val av justerare 

 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Caroline Arogén  

 Lundqvist. 

 

§ 12 Tidigare protokoll/beslutsuppföljning 

  Efter genomgång lades det senaste protokollet till handlingarna. 

 

§ 12a Beslut fattade mellan möten 

  Inget att rapportera.  

 

 

 



 

 

 

 

§ 13 Ekonomi/inköp 

På grund av hög privat arbetsbelastning avgår kassör för SPK-M, Anna 

Malmström, på egen begäran. 

 Efter diskussion om den uppkomna situationen beslöt en enhällig styrelse att 

adjungera in Anna Malmström framöver på de ekonomiska punkterna, en 

lösning som fungerar bra för båda Anna och styrelsen. 

 

Presentation och genomgång av budgeten för 2022. 

 

Arbetet med det ”nya” PG kontot för kursavgifter samt med ”titt-access” till 

detta för ett antal ledamöter/ombud fortskrider. Punkten kvarstår. 

 

§ 14 Utställning 

 Historik 

 Utställningen i Eskilstuna i februari ställdes in och SKK håller som bäst på  

  att återbetalas hela avgiften 

  Styrelsen ger utställningskommittén mandat att diskutera huruvida den ska  

  flyttas till ett annat datum. 

  

Kommande  

Inget rapportera. 

 

§ 15 Aktiviteter/utbildning 

 Årsmötet 

 Vice ordf. Mia Borg kontaktar den vidtalade mötesordförande Maritha Östlund -  

 Holmsten och bjuder in henne till ett ”genrep” kommande vecka. 

 Genomgång av de olika momenten som ett digitalt möte består av, samt vem 

 som gör vad under årsmötet. 

 Handlingarna till årsmötet är i princip klara för publicering på hemsidan. 

 En påminnelse om årsmötet ska läggas ut på Facebook.   

  Separat ”genreps möte” 02 februari kl. 19.00 om detaljerna Marthe, Carina, 

 Christina, Maritha och Cecilia bjuds in till detta. 

 

§ 15a Verksamhetskonferensen våren 2022 

Punkten återupptas efter årsmötet 

 

§ 16 PudelNytt/Hemsidan/Kalendern/Facebook 

PN manusstopp 15 februari, efter årsmötet. Sussi Broman och Marthe Norström 

tar gemensamt fram ett material för publicering, t.ex. bäst placerad i SPK-M 

området, de olika listorna och championat. 

Hela styrelsen uppmanas att vara aktiva i detta arbete. 

 

Buggen till Hemsidan är identifierad och åtgärdad så nu går det åter att lägga in 



och spara text. 

Kalendern på FB är uppdaterad, sektioner och ombud uppmanas informera 

Carina Enberg om sina respektive lokala evenemang så att de kommer på den 

gemensamma SPK-M kalendern. 

 

§ 17 Inkomna skrivelser 

 

 för tiden 2021-12-04 – 2022-01-21 

 

1. Lena.Petri vb: KF protokollet (20211207) 

2. Stefan Handbok på remiss (20211208) 

3. Lena Petri vb: Föreningskunskap på distans – kursstart 26  

  januari (20211211) 

4. Tage Laijronsdotter Minnesanteckningar från Stockholmssektionen 

  (20211215) 

5. Margareta Kihlström Inget ämne (20211216)  

6. Sekr.norra Protokoll 7 norra (20211216) 

7. Lena.Petri vb. Information (20211220) 

8. Elisabeth Wennerbo God Jul från Svedea (2021222) 

9. Lena.Petri vb: MyDog 2022 inställt (20211222) 

10. Kicki Nielsen södras protokoll 9-11 (20211222) 

11. Lena.Petri vb: Info till alla klubbar (20220105) 

12. Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK-protokoll till SPK CS 11 januari 

   (20220107) 

13. Anita Billeskalns vb: SPK västra protokoll nr. 9 (20220108) 

14. Monica Isaksson Exteriörbedömning 2022 (20220109) 

15. Stefan vb: Handbok på remiss (20220111) 

16. Madeleine Bergendahl Revision (20220112) 

17. Malin Hult Mailadresser inom SPK (20220113) 

18. Sonja Hagelberg SPK CS protokoll 13-15 2021 (20220116) 

19 Madeleine Bergendahl Revision (20220118) 

20 Fredrik Nilsson Möte med CS (20220118) 

21. Lena Petri vb: CS nr 7-2021 (20220119) 

22. Sus Bokföring i molnet, bankkoppling & Swish  

  (20220120) 

23. Lena.Petri Digitala årsmöten-några punkter (20220120) 

 

Punkt 17 tas upp till diskussion och genomgång efter årsmötet. Carina Enberg tar ansvar för 

detta arbete. 

Handboken tas upp efter årsmötet. 
  

 Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser. 

 

  



§ 18 Rapporter 

 Inget att rapportera 

 

§ 18b Sektioner, ombud och BPH 

 -     Hur vill vi organisera sektioner och ombud? Vad vill ombuden ha? 

       Ställ frågan på Facebook sidan. Punkten bör kvarstå 

 -     Stockholm. Aktiviteterna rullar på om än i något mindre omfattning än  

         vanligt. 

 -     Lägersektionen. Som vanligt blev det fort fullbokat och har en lång 

       väntelista. Noteras att det är flera campare än tidigare.   

- Roslagssektionens lokal har blivit vattenskadad vilket försenar aktiviteterna 

något. Viltspår, agility, nosework, valp-unghund och vardagslydnad står på 

agendan. 

- Uppsala har klippkurs både lördag och söndag denna vecka. Agilitykursen i 

vår ligger ute för anmälan. Lek till lydig hund kommer i maj. 

- Sörmland planerar för fullt, stor efterfrågan på allt möjligt. 

- SydNärkepudlarna avvaktar att vädret tillåter utomhus aktivitet i brist på 

lokal. 

- BPH – fem BPH är redan inplanerade och klara.   

Styrelsen är enig om att sponsra de BPH som vi själva arrangerar med 300 

kr. per genomförd beskrivning.  

 

 

§ 19 Övriga frågor 

  

§ 20 Nästa möte  

Bestäms efter årsmötet 13 februari 2022. 

 

§ 21 Avslutning 

 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Cecilia van der Meulen 

 

 

Justeras av 

 

 

Christina Sohlman   Caroline Arogén Lundqvist 


