
 

Protokoll nr 4 fört vid ordinarie styrelsemöte 

Mellansvenska avdelningen  

Söndag 20 februari 2022 kl. 11.00 i Vallentuna. 

 
Närvarande:  

 Christina Sohlman ordf.  

 Cecilia van der Meulen 

  Sussi Broman 

  Marthe Norström 

  Carina Enberg 

  Anna Malmström, adjungerad under ekonomipunkterna.  

 Mia Borg via Teams 

 Caroline Arogén Lundqvist via Teams 

 

Anmält förhinder:  

   

§ 32 Mötets öppnande 

 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  

§ 33 Val av sekreterare för mötet  

 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen. 

 

§ 34 Fastställande av Dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 35 Val av justerare 

 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Sussi Broman. 

 

§ 36a Tidigare protokoll/beslutsuppföljning 

  Efter genomgång lades det senaste protokollet till handlingarna. 

 Information om den digitala signeringstjänsten, Tellus Talk, som vi nu kommer  

 att använda istället för Kivra som inte längre har den tjänsten. 

 

§ 36b Beslut fattade mellan möten 

  Inget att rapportera.  

 

 

 



 

 

 

 

§ 37 Ekonomi/inköp 

Diskussion om den nya rekommendationen från SKK angående den förändrade 

ersättningen för reseräkningar vilket kommer att generera merarbete.  

Skattekontot är klart. 

Roslagssektionen har nu fått ”titt-access” till sitt PG konto, övriga är snart klara, 

punkten kvarstår till dess. 

 

§ 38 Utställning 

 Historik 

 Inget att rapportera. 

  

Kommande  

Ännu inget beslut från SKK om önskemålet är att flytta den inställda 

utställningen i Eskilstuna till ett senare datum under året, ansökan gäller 23 april 

i Hammarskog. 

Årets SPK-M utställningar: 

26 maj inofficiell ”Gubbis”. 

29 maj Gimo. 

03 september inofficiell ”Gubbis”. 

10 september Gimo. 

20 november Eskilstuna. 

 

Framförallt till ”Gubbis” behövs en stor mängd funktionärer, annons om att vi 

söker ”arbetskraft” ska läggas ut på hemsidan och Facebook. 

Styrelsen enas om att på försök ha föranmälan via SKK även till ”Gubbis” 

”Avslutningen” på ”70-års pudel” diskuterades, 

Mia Borg tar kontakt med Reija Hyttinen angående firandet av 80-års pudeln. 

 

§ 39 Aktiviteter/utbildning 

 Färggenetik, parning och valpning, ”förstå din hund” kennelkonsulent, Kenth  

 Swartberg, Studiefrämjandet, Svedea är exempel på olika idéer om teman för  

 webinarium som diskuteras.  

 Webinariegruppen får uppdraget och återkopplar till resten av styrelsen. 

 

§ 39a Verksamhetskonferensen 2022 

Punkten kvarstår och avvaktar arbetet med ”Handboken”. 

 

§ 40 PudelNytt/Hemsidan/Kalendern/Facebook 

Vi förhåller oss till att nästa manusstopp för PN är 10 maj och för de kommande 

numren 25 augusti och 25 oktober, detta för att ge Caroline Arogén Lundqvist 

mer tid till det arbete som krävs med att sammanställa materialet.  

Styrelsen och andra behöver förbättra sig i att vara ute i god tid med sådant som 

ska med i det kommande numret av PN, annonser, inlägg, foton o.dyl. Nr 4:  



 

Det mesta på hemsidan är uppdaterat efter det att ”buggen” är åtgärdad.  

Carina Enberg och Marthe Norström arbetar vidare med bl.a. bilder från olika 

aktiviteter. 

Facebook är oerhört välbesökt.  

Vinnargalleriet har blivit mycket uppskattat. 

Visst är det känt att man kan tävla för ”Svenska Pudelklubben” i både Agility, 

Nosework, Rally och Lydnad? 

 

§ 41 Inkomna skrivelser 

 Inkomna skrivelser till möte för tiden 2021-12-04 – 2022-02-16 

 

1. Madeleine Bergendahl Revisionsberättelse (20220126) 

2. Tage Laijronsdotter Minnesanteckningar från Stockholmsektionen 

  (20220130) 

3. Leone Nyman Annons (20220130) 

4. Leone Nyman Valberedningens förslag (20220203) 

5. Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK protokoll inför SPK CS möte08 februari 

  (20220204)  

6. Leone Nyman Delegater till PF (20220204) 

7. Sekr.norrapudelklubben Protokoll 8 2021 (202120209) 

8. Gunilla Sandberg Årsmöte (20220213) 

9. Pudelklubbens Stockholm BR&RR per 220131 (20220213) 

10. Leone Nyman Delegater (20220213) 

11. Denise Lundholm Diplom (20220214) 

12. Sonja Hagelberg SPK CS protokoll 1-2022 (20220214) 

13. Lena Petri vb: Information om höjd milersättning (20220216) 

 

 

 Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser. 

  

§ 42a Rapporter  

 Det digitala årsmötet var mycket trevligt och förlöpte väl, årsmötets ordförande  

 hälsar och tackar för blommorna. 

 

§ 42b Sektioner, ombud och BPH 

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

       Hur ska vi bli än bättre på att tillgodose medlemmarnas behov? 

       Information och diskussion om ”försöket” i Eskilstuna. Punkten kvarstå. 

 -     Stockholm. Stor efterfrågan på kurser.           

 -     Lägersektionen arbetar på för fullt, dubbelt så många campare i år jämfört  

       med tidigare år. 

- Roslagssektionen ska ha ett event nu under våren och kanske även ett 

likadant under hösten. SPK-M skickar en blomma till en bortgången 

medlem. 



- Örebrosektionen ”tuffar på”. 

- Gotland har promenader och planerar en klippkurs. 

- Gästrikland kör för fullt 

- Uppsala har utställningsklippkurs i T-60 i maj som blev fullbokad fort, 

agilitykursen i vår ligger ute för anmälan och promenader. 

- Östgötapudlarna ska bl.a. ha BPH i Mjölby 13 augusti 

- Sörmland har promenader, planerar en klippkurs och en del annat. 

- SydNärkepudlarna avvaktar att vädret tillåter utomhus aktivitet i brist på 

lokal. 

- BPH – nio BPH är inplanerade och klara, vi har aldrig haft så många 

tidigare! 

 

§ 43 Övriga frågor 

 - Mailadresserna. 

 - Delegater till PF, Cecilia, sekreteraren, mailar de föreslagna om de står till  

    förfogande. 

 

§ 44 Nästa möte  

Årsmötet 2023 bestäms till 11 februari kl.13.00, Mia Borg frågar den föreslagna 

 ordföranden, Anna Malmström bokar lokalen. 

 Nästa styrelsemöte bestäms till 27 mars kl.19.30 via Teams 

 

§ 45 Avslutning 

 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Cecilia van der Meulen 

 

 

Justeras av 

 

 

Christina Sohlman   Sussi Broman 


