
 

 

 

 

Protokoll nr 10 fört vid ordinarie styrelsemöte   

  Mellansvenska avdelningen  

Söndag 27 november 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) 

  Leone (valberedningen) under §106 

  Lena Ilemyr (valberedningen) ansluter vid § 110 

                      

 

Anmält förhinder:   

 Mia Borg  

 

§ 102 Mötets öppnande 

 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  

§ 103 Val av sekreterare för mötet  

 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen. 

 

§ 104 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes efter justering. 

  Valberedningen ges plats efter §105. 

 

§ 105 Val av justerare 

 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Aime Ambrosen. 



 

§ 106 Valberedningen 

  Valberedningen konstaterar att årets arbete har varit lugnt och att samtliga  

  ledamöter och suppleanter tycks stå till förfogande även för det kommande året  

  så även den adjungerade kassören. 

  Det konstateras även att valberedningen vill få in förslag på valberedare. 

 

§ 107a Tidigare protokoll/beslutsuppföljning 

  Inget att rapportera.  

   

§ 107b Beslut fattade mellan möten 

  Styrelsen har enhälligt beslutat att SPK-M ska köpa in en nya laptop. 

  Årsmötet är satt till 11 februari kl. 10.00 i Vallentuna. 

  

§ 108 Ekonomi/inköp 

Anna Malmström går igenom ekonomin tom oktober månad. 

Likviditeten är fortsatt god. 

Vi har inte fått några pengar för Q3 av CS, dvs vi har bara fått 

medlemsavgifterna för halva året ännu. 

Vi kommer inte att byta bank innan bokslutet, innan årets slut således.  

 Bytet kommer ske i början av 2023. Styrelsen diskuterar om bytet även ska 

omfatta samtliga sektioner som har egen budget. 

Styrelsen uppdrar åt Anna Malmström, adjungerad kassör och Sus Gustafsson 

adjungerad kassör CS att diskutera detta och komma fram till en lösning. 

 

Budgetarbetet kommer primärt bedrivas via vår Facebook grupp och i ett senare 

skede ett budgetmöte. 

 

Styrelsen har fått in ett kostnadsförslag förknippade med 80 års pudeln. 

 

SPK-M´s elverk är reparerat och fungerar igen, men med största sannolikhet 

kommer ett nytt behöva inköpas under 2023 vilket avsätts i budget.  

 

 

§ 109 Utställning 

 Historik 

 Eskilstuna utställningen blev mycket lyckad, SPK-M har fått ta emot många  

  lovord från både tävlande och funktionärer, ett mycket lyckat 80-årskalas. 

  Kommande 

  Inga detaljer att rapportera om februariutställningen ännu. 

  Bemanningen av montern på Stora Stockholm diskuterades.  

  Marthe Norström skriver gratulationstexten till 70-års pudeln som ska publiceras  

  på Facebook och hemsidan. 

 

§ 110a Aktiviteter/utbildning 

  Marthe Norström tar kontakt med Lotta Sandell om ett pälsvårdwebinarium  

  i två delar som planeras till början 2023. Punkten kvarstår. 



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

  Carina Enberg går vidare med punkten. 

  Anna Malmström har ett webinarium förslag som hon undersöker vidare. 

  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.  

   

 

§ 110b Verksamhetskonferensen 2022 

Frågan bordläggs pga. mycket få inkomna intresseanmälningar. 

Aime Ambrosen, Carina Enberg och Cecilia van der Meulen gör ett omtag. 

 

§ 111 PudelNytt/Hemsidan/Kalendern/Facebook 

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

bilder och reportage så tidigt som möjligt. 

Carina Enberg behöver hjälp med att lägga in alla utställningsbilderna på 

hemsidan. CS Webgrupp planerar ett möte med alla avdelningar efter nyår. 

Facebook fungerar mycket bra trots att den nya versionen inte känns riktigt 

hemtam ännu. 

 

§ 112 Inkomna skrivelser 

 för tiden 2022-10-29 tom 2022-12-02 

 

1. Lena Petri fwd: Icke hänvisning (20221031) 

2. Anna Johansson Brådskande – PudelNytt nr 4 (20221103) 

4. Fredrik Nilsson Almanackan (20221106) 

5. Stefan Mörk Save the date (20221108)  

6. Lotta Hallberg SPK protokoll nr 12-2022 (20221109) 

7. Support Telia gåvor Telia Company (20221115) 

8. Lena Petri fwd: CS beslut ang. domare som dömt i Ryssland och  

   Belarus (20221115) 

9. Lena Karlsson Så kan SPK vässa sitt antirasistiska arbete (20221115) 

10. Kundservice-Prins Factory Hundklubb Special tom 221130 (20221121) 

11. Telia.se Company Faktura och betalning (20221122) 

12. Fredrik Nilsson re: Almanackan (20221123) 

13. Mayvi Johansson Protokoll nr 9 Västra (20221124) 

14.  Cecilia Hörnlund re: Almanackan (20221124) 

15. Kundservice-Pins Factory Återkoppling Hundklubb Special (20221124) 

16. Stefan Mörk Deltagande i organisationsgruppen (20221128) 

17. AK  Uppfödare (20221129) 

18. Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK-kommittéers protokoll till SPK CS möte  

   06 december (20221202) 

Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser. 

 



§ 113a Rapporter  

 Ordförande har haft en diskussion med Västra om en eventuell motion. 

  Arbetet inför Årsmötet påbörjas och handlingarna görs klara löpande och 

  sköts av Cecilia van der Meulen och Carina Enberg 

 

§ 113b Sektioner, ombud och BPH 

  Lägersektionen rullar på, anmälan till lägret 2023 öppnar i mitten på januari. 

  Stockholm har massor med kurser som snabbt blir fulla. 

  Roslagen har en ny styrelseledamot, två öppna fullbokade träningar och en  

  nosework kurs. 

  Uppsalapudlarna firade 80-års pudeln med en trevlig Prova-på-dag, rallylydnad,  

  hoopers och nosework.  

  Vi kommer fortsätta sponsra BPH även under 2023. 

   

§ 114 Övriga frågor  

  Inga övriga frågor 

 

§ 115 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte söndag 08 januari 2023 kl.18.30 via Teams 

 

§ 116 Avslutning 

 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Cecilia van der Meulen 

 

 

Justeras av 

 

 

Christina Sohlman   Aime Ambrosen 

 

 


