
 

Protokoll nr 6 fört vid ordinarie styrelsemöte 

Mellansvenska avdelningen  

Måndag 06 juni 2022 kl. 19.30 via Teams. 

 
Närvarande:  

 Christina Sohlman ordf.  

 Cecilia van der Meulen 

  Sussi Broman 

  Marthe Norström 

  Carina Enberg 

  Caroline Arogén Lundqvist  

 Aime Ambrosen 

  

Anmält förhinder:  

  Eva Alexandersson 

  Mia Borg 

  Anna Malmström 

 

§ 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 Carina Enberg. 

 

§ 50a Tidigare protokoll/beslutsuppföljning 

  Inget att rapportera. 

 

§ 50b Beslut fattade mellan möten 

  Inget att rapportera.  

   

§ 51 Ekonomi/inköp 

Det ekonomiska rapporterna har inkommit inget att rapportera.  

och det konstateras att ekonomin är fortsatt god. 



§ 52 Utställning 

 Historik 

 Hammarskog. Dagen gick bra men återigen fattades det funktionärer.  

  Utställningen i Gubbängen blev en fantastik dag. Många hundar och besökare.   

  För första gången hade vi föranmälan även på pudel vilket fungerade mycket bra  

  och som gör att vi kommer att fortsätta med det upplägget. 

  Gimo hade bra med anmälningar och allt flöt på bra.  

  På lämpligt vis behöver vi kommunicera om att släppa fram SPK-M fotografen   

  vid finalen för att kunna ta bilder till PudelNytt, hemsidan och Facebook. 

  Kommande 

  80 års utställningen i november diskuteras samt även hur 80 års pudeln  

  ska firas. 

  Som vanligt behövs det funktionärer till de kommande utställningarna 

 

§ 53a Aktiviteter/utbildning 

 Vi återkopplar till Memea Mohlin inför hösten angående de planer styrelsen  

  diskuterat. 

 Aime Ambrosen tar kontakt med Barbro Teglöf om möjlighet till fysiska  

  föreläsningar om färggenetik på olika platser i Mellansvenskas område. 

 

§ 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. 

Punkten kvarstår 

 

§ 54 PudelNytt/Hemsidan/Kalendern/Facebook 

Nästa datum för att skicka in material till Caroline Arogén för publicering i 

nästkommande PN är 15 augusti, men skicka gärna materialet tidigare än så. 

  

Styrelsen enas om att Malin Hult, Carina Enberg och Helena Hörkeby är  

SPK-M webadmins. 

Cecilia, sekreteraren, besvarar mailen. 

Marthe Norström kontaktar Malin Hult för att få hjälp med att lägga in bilder 

och resultat på hemsidan 

Kalendern fungerar fortfarande inte men vi hoppas på en snar förbättring 

 

Facebook fungerar bra, sidorna koordinerar sig bra, alla uppdaterar inte sina 

evenemang men det blir bättre och bättre. 

Behovet av funktionärer till våra utställningar ska läggas ut.  

 

§ 55 Inkomna skrivelser 

 för tiden 2203-03-25 tom 2022-06-03 

 

1. Lena Petri fwd: Handledarutbildning SKK:s uppfödarutbildning  

  (20220328) 

2. Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK protokoll för SPK CS möte 06 april

   (20220401) 



3. ulla.rodestamorsell Utställning i Gimo (20220406) 

4. Sus Gustafsson SPK-MS BR&RR per 220331 (20220410) 

5.Sonja Hagelberg SPK CS protokoll 3-2022 (20220410)  

6. Sonja Hagelberg SPK-protokoll Pudelfullmäktige 2022 (20220422) 

7 .Lena.Petri sv: (20220426) 

8. Tage Laijronsdotter  Minnesanteckningar från Stockholmssektionen 

  (20220426) 

9. Mayvi Johansson Protokoll 3-22 västra (20220504) 

10.Lena Petri fwd: Utställningssamarbete 2024 (20220505) 

11.Sus Gustafsson SPKM Sthlm BR & RR 220430 (220512) 

12. Anna Malmström Rapporter 22-04-30 (220515) 

13. Kicki Nielsen Fråga från försäkringsbolag (220518) 

14. Katarina Ström re: Fråga från försäkringsbolag (220518) 

15. Lena Petri re: Fråga från försäkringsbolag (220518) 

16. Lena Petri Kontaktpersoner (220519) 

17. Malin Hult Webadmins (220519) 

19.Lena Petri fwd: Katalog för PC i Google (220518) 

20. Lena Petri Kontaktpersoner (220519) 

21. Malin Hult Webadmins (220519) 

22. Lena Petri fwd: CS protokoll nr 3-202223. 

23. Petra Zetterberg Fråga om medlemskap (220525) 

24. Mayvi Johansson Protokoll nr 4-2022 (220601) 

25. Tage Laijronsdotter Minnesanteckningar från Stockholmssektionen 

                         (220603) 

26. Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK protokoll för SPK CS möte 14 juni  

   (220603) 

 

              Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser. 

  

§ 56a Rapporter  

 Hundkapplöpning i Västerås blev mycket lyckad och uppskattad av både  

  deltagarna och organisatörerna som var mycket nyfikna på vår ras och har lagt   

  ut trevliga videosnuttar.  

 Ordförande Christina tar kontakt med hundkappbanan om möjlighet till bokning 

  under hösten, eventet kommer att bli återkommande. 

  Den här typen av arrangemang tjänar på att upprepas för att upptäckas och  

  uppskattas. Bilderna från dagen ska publiceras. 

  

 

§ 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 bra vår, öppet hus är igång igen, mycket kurser och de  

        blir fort fullbokade. 

        Hunderbanan är bokad till september. Bjuder på fika med anledning av  

        80 års pudeln.        

 -     Lägersektionen schemat kommer ut under veckan, temat i år är Bruks 

- Roslagssektionen har haft ringträning, roligt och mycket lyckat. Har planer 

på klippkurs, rally och agility 

- 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. Tre Uppsala pudlar har 

besök Tallkrogen, en konferensgård som bl.a. arbetar med unga vuxna med 

olika former av funktionsvariationer.  

- Östgötapudlarna ”tuffar på”. 

- Sörmland har haft en mycket klippkurs och promenerar på, den senaste 

promenaden hade ett mycket stort antal deltagare, skulle gärna vilja ha en 

ombudskompis. 

- SydNärkepudlarna har kommit igång med sina utomhus aktiviteter. 

- BPH – inget nytt att rapportera. 

 

§ 57 Övriga frågor  

 

§ 58 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte onsdag 20 juli kl.19.00 på Pudellägret. 

 

+ 

§ 59 Avslutning 

 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Cecilia van der Meulen 

 

 

Justeras av 

 

 

Christina Sohlman   Carina Enberg 

 


