
 

Protokoll nr 5 fört vid ordinarie styrelsemöte 

Mellansvenska avdelningen  

Söndag 27 mars 2022 kl. 19.30 via Teams. 

 
Närvarande:  

 Christina Sohlman ordf.  

 Cecilia van der Meulen 

  Sussi Broman 

  Marthe Norström 

  Carina Enberg 

  Anna Malmström, adjungerad under ekonomipunkterna.  

 Caroline Arogén Lundqvist  

 Aime Ambrosen 

 Eva Alexandersson 

 

 

Anmält förhinder:  

  Mia Borg  

 

§ 46 Mötets öppnande 

 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  

§ 47 Val av sekreterare för mötet  

 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen. 

 

§ 48 Fastställande av Dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 49 Val av justerare 

 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Aime Ambrosen. 

 

§ 50a Tidigare protokoll/beslutsuppföljning 

  De som ska ha ”titt-access” till vissa konton har nu fått det.  

 Lägersektionen har fått egen inloggning till bokföringssystemet Visma. 

 

§ 50b Beslut fattade mellan möten 

  SPK-M väljer att stödja Ukraina genom att lägga upp länkar till säkra  

 organisationer dit de som önskar kan skänka en gåva. Givandet sker till valfri  

 organisation och är helt frivilligt. Länkarna kommer att presenteras på hemsidan  



 och Facebook.   

 Carina Enberg skriver ett utkast till CS och de övriga avdelningarna om hur 

 SPK-M väljer att stödja Ukraina. 

  

§ 51 Ekonomi/inköp 

Det ekonomiska rapporterna har inkommit, inget att rapportera. 

SPK-M har nu kommit upp i 2 000 medlemmar vilket är superkul. 

 

§ 52 Utställning 

 Historik 

 Inget att rapportera. 

  

Kommande  

Marknadsföring för utställningen 23 april i Hammarskog ska delas på Facebook. 

Diskussion om hur vi gör det lättare för åskådare att kunna se bedömningarna  

bl.a. genom att ge tälten en lämpligare placering. 

Funktionärer efterlyses 

 

Förslag på datum för SPK-M utställningar 2024 

3 eller 4 februari i Eskilstuna. 

26 maj inofficiell ”Gubbis”. 

19 maj Gimo 

24 eller 25 augusti inofficiell ”Gubbis”. 

14 september Gimo. 

23 november Eskilstuna. 

  

Samtliga sponsorer är kontaktade av Marthe Norström. 

 

§ 53a Aktiviteter/utbildning 

 Mellansvenska anordnar en prova-på Hundkapplöpning i Västerås. Ombud och 

 förtroendevalda erbjuds gratis deltagande. 

 Ett webinarium med Memea Mohlin planeras en vardagkväll i början av maj  

 förslagsvis kl.19.00 – 20.00, Marthe Norström kollar och återkommer. 

 Ett webinarium om färggenetik är efterfrågat, Aime Ambrosen åtar sig att  

 kontakta Barbro Teglöf.   

 

§ 53b Verksamhetskonferensen 2022 

Styrelsen önskar ha ett Teams möte med samtliga ombud i SPK-M. 

Carina Enberg ”tar täten” tillsammans med Cecilia van der Meulen. 

 

§ 54 PudelNytt/Hemsidan/Kalendern/Facebook 

Nästa manusstopp för PN är 10 maj. 

Till det kommande numret önskas bl.a. text och bilder från utställningen 23 april 

i Hammarskog, samt annat som är roligt att läsa för våra medlemmar och som 

inte handlar om utställning 

  

Hemsidan är uppdaterad, Carina Enberg har delat alla avdelningarnas 



evenemang på CS sida vilket har uppskattats mycket.  

 

Facebook är fortsatt oerhört välbesökt.  

Behovet av funktionärer till våra utställningar ska läggas ut. 

 

§ 55 Inkomna skrivelser 

 för tiden 2203-02-17 tom 2022-03-24 

  

1. Lena Petri fwd: SKK:s ställningstagande - Ukraina (20220228) 

2. Tage Laijronsdotter Minnesanteckningar från Stockholmsektionen 

  (20220301) 

3. Sekr.norra Årsmötesprotokoll norra (20220301) 

4. Mayvi Johansson Konstituerande mötet västra (20220301) 

5. Fredrik Nilsson Ansökan utställningar 2024 specialklubbar 

  (20220302)  

6. Lena Petri fwd: SKK:s ställningstagande Ukraina - Belarus 

  (20220302) 

7. Lena.Petri fwd: Ansökan utställningar 2024 specialklubbar  

  (20220302) 

8. Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK-protokoll inför SPK-CS möte 08 mars 

  (20220305) 

9. Mayvi Johansson Årsmötet Västra 2022 (20220305) 

10. Mayvi Johansson Konstituerande möte Västra (20220305) 

11. Anna Lindh Inget ämne (20220305) 

12. Lena Petri Svedea (20220308) 

13. Alexandra Utökad rasregistrering (20220308) 

14. Kicki Nielsen fwd: (20220308) 

15. Anna-Lena Ung re: Suppleant till Pudelfullmäktige (20220308) 

16 Sus SPKM Sthlm BR&RR per 220228 (20220308) 

17 Christina Sohlman fwd: Prova på hundkapplöpning (20220309) 

18. Fredrik Nilsson Verksamhetsberättelsen (20220309) 

19. Katarina Ström re: Utökad rasregistrering (20220310) 

20. Aleksandra fwd: (20220312) 

21. Aleksandra fwd: (20220312) 

22. Aleksandra fwd: ansökan om utökande av rasregister (20220312) 

23 Kicki Nielsen Protokoll 4 och 5 (20220315) 

24 Lena.Petri Pudelfullmäktige (20220316) 

25. Madeleine Bergendahl re: Resultat februari (20220316) 

26. Sonja Hagelberg SPK CS protokoll 2-2022 (20220317) 

27. Lena.Petri fwd: Domarutbildning Rallylydnad (20220317) 

28. Tage Laijronsdotter Minnesanteckningar från Stockholmssektionen 

  (20220321) 

29. Mayvi Johansson Protokoll nr 2 2022 (20220322) 

30. Lena.Petri fwd: Information om SKK Utställning (20220424) 



 

               Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser. 

  

§ 56a Rapporter  

 Redogörelse för vad som sades på mötet med CS för dem som inte hade  

 möjlighet att delta. 

  

 SPK-M delegaterna till Pudelfullmäktige är: 

 Sofia Nandrup 

 Madeleine Bergendahl 

 Mia Borg 

 Christina Sohlman 

 Ann-Charlotte Hillberger 

 Caroline Arogén-Lundqvist 

 Sussi Broman 

 Carina Enberg 

 Barbro Teglöf 

 Lotta Sandell 

 Helena Hörkeby   

 

§ 56b Sektioner, ombud och BPH 

 -     Viktiga frågor som styrelsen diskuterar; 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 att hyra in lokala instruktörer på olika orter 

       för att försöka tillhandahålla kurser för än fler medlemmar. Punkten  

       kvarstår. 

 -     Stockholm. Mycket kurser och de blir fort fullbokade, fler instruktörer  

       sökes.        

 -     Lägersektionen fullbokat med lång väntelista, sista betalningsdatum är  

       31mars 

- Roslagssektionen har två kurser på gång, 80 års eventet den 20:e var mycket 

uppskattat. 

- Örebrosektionen ”tuffar på”. 

- Gotland har promenader.  

- Gästrikland har en del olika aktiviteter löpande. 

- Uppsala har utställningsklippkurs i T-60 och kursen ”Lek till lydig hund” 

och en agilitykurs som börjar i april och promenader. 

- Östgötapudlarna ”tuffar på”. 

- Sörmland har haft klippkurs och promenerar på, den senaste promenaden 

hade ett mycket stort antal deltagare och planerar en valpkurs. 

- SydNärkepudlarna avvaktar att vädret tillåter utomhus aktivitet i brist på 

lokal. 

- BPH – nio BPH är inplanerade och klara, inget nytt att rapportera. 

 

§ 57 Övriga frågor  



 

§ 58 Nästa möte  

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

 föreslagna ordföranden, Anna Malmström bokar lokalen. 

 Nästa styrelsemöte söndag 8 maj kl.19.30 via Teams 

 

§ 59 Avslutning 

 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Cecilia van der Meulen 

 

 

Justeras av 

 

 

Christina Sohlman   Aime Ambrosen 

 


