
 

 

 

 

Protokoll nr 1 fört vid ordinarie styrelsemöte   

  Mellansvenska avdelningen  

Söndag 08 januari kl. 18.30 via Teams. 

 
Närvarande:  

 Christina Sohlman ordf.  

 Cecilia van der Meulen 

  Sussi Broman 

  Marthe Norström 

  Carina Enberg 

  Caroline Arogén Lundqvist  

 Aime Ambrosen 

 Eva Alexandersson 

 Anna Malmström (adjungerad kassör) 

  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 efter justering.   

 

§ 4 Val av justerare 

 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Enberg. 

 

 

§ 5a Tidigare protokoll/beslutsuppföljning 

  Protokollet läggs till handlingarna.  

   



§ 5b Beslut fattade mellan möten 

  Styrelsen har enhälligt beslutat inköp av ett nytt elverk. 

  

§ 6 Ekonomi/inköp 

Anna Malmström, adjungerad kassör, föredrog budget för 2023.  

Samtliga budgetpunkter gicks igenom, diskuterades och justerades vid behov 

exempelvis kommer anmälningsavgifterna till SPK-M utställningarna ändras 

samt även kostnaden för reseersättningar. 

 

§ 7 Utställning 

 Historik 

 Inget att rapportera. 

 Kommande 

  Domarändring pga. sjukdom till utställningen i Eskilstuna.  

  Antalet anmälningarna ser bra ut och är jämt fördelade mellan storlekarna. 

 Datum för den inofficiella utställning i Gubbängen, ”Höst-Gubbis”, bestäms till 

 17 september 2023.  

 Styrelsen beslutar att fortsätta med SAR-BIS för ett år i taget. 

 

§ 8a Aktiviteter/utbildning 

  Till CS verksamhetskonferens 25–26 februari åker ordförande, Carina Enberg,  

  Caroline Arogén Lundqvist och eventuellt adjungerade kassör Anna  

  Malmström.   

  Marthe Norström arbetar vidare om att ha ett pälsvårdwebinarium i två delar 

  med Lotta Sandell.  

  Carina Persson är intresserad av ett webinarium om hur vi belönar våra hundar.  

  Carina Enberg går vidare med punkten. 

  Anna Malmström, adjungerar kassör, arbetar vidare med ett webinarium förslag.  

  Styrelsen uppmanas att läsa på om tekniken som krävs för att ett webinarium ska  

  bli bra, Marthe Norström och Caroline Arogén Lundström åter sig uppdraget. 

  Punkten kvarstår.    

 

§ 8b Verksamhetskonferensen 2022 

Verksamhetskonferensen för sektioner och ombud planeras in efter CS 

verksamhetskonferens, dvs. placeras i början av mars.  

 

§ 9 PudelNytt/Hemsidan/Kalendern/Facebook 

Nästa deadline är för PN är 15 februari, styrelsen uppmanas komma in med 

bilder och reportage så tidigt som möjligt. 

Inget nytt vad det gäller CS hemsida. 

CS Webgrupp planerar ett möte med alla avdelningar efter nyår. 

SPK-M och CS kalender är uppdaterade, för att de ska förbli det så är det viktigt 

att alla sektioner och ombud rapporterar in sina aktiviteter till Carina Enberg. 

Styrelsen diskuterar upphovsrätten, uppmanar och stöttar Marthe Norström, 

fotograf, i att lägga in sin signatur på samtliga sina bilder. 

 

 



§ 10 Inkomna skrivelser 

 för tiden 2022-12-03 tom 2023-01-05 

 

1. Sonja Hagelberg Version 2 av utdrag ur SKK kommittéprotokoll till SPK  

   CS möte 06 dec. (2022104) 

2. Sonja Hagelberg fwd. Version 2 av utdrag ur SKK-kommittéprotokoll  

   till SPK CS möte 06 dec.(20221204) 

4. Tage Laijronsdotter Minnesanteckningar från Stockholmssektionen  

   (20221205) 

5. Lena Petri Satchmos (221207)  

6. Länsmansgården SPK broschyr (20221211) 

7. Katarina Åkermo re: Satchmos (20221213) 

8. Sekreterare norra Protokoll från norra )221218) 

9. Kicki Nielsen Södras protokoll nr 12, 13 och 14 (20221226) 

10. Fredrik Svenska Pudelklubben (20221231) 

11. AK Uppfödare (20230102) 

12. Sonja Hagelberg  utdrag ur SKK-kommittéers protokoll till SPK CS möte  

   10 januari (20230105) 

 
 

Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser. 

 

§ 11a Rapporter  

 Kul att vara tillbaka på mässan, Stora-Stockholm, efter ett par års  

  frånvaro. 

  Pudelklubbens monter hade fått ett nytt och fräscht utseende och fungerade  

  mycket bra. Stort tack till alla frivilliga krafter! 

  Cecilia och Carina skriver en proposition om de uppvaktningar som är oss  

   ålagda att uppmärksamma, enligt ett tidigare styrelsebeslut 

  Ta bort begravning, bara 75 års dagen.  

  Mia Borg, ledamot och ordförande Christina Sohlman åtar sig att sköta detta i  

  avvaktan på bättre rutiner. 

 

§ 11b Sektioner, ombud och BPH 

  Vi kommer fortsätta sponsra BPH även under 2023 och ett antal sådana är redan  

  inbokade. 

  Styrelsen diskuterar olika punkter förknippade med ombud och sektioner. 

   

§ 12 Övriga frågor  

  Årsmötet och allt det som hör detta till, diskuterades.   

   

 

§ 13 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte bestäms efter årsmötet. 

 



§ 14 Avslutning 

 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Cecilia van der Meulen 

 

 

Justeras av 

 

 

Christina Sohlman   Carina Enberg 

 

 

 


