
 

 

 

 

Protokoll nr 7 fört vid ordinarie styrelsemöte   

  Mellansvenska avdelningen  

Onsdag 20 juli 2022 kl. 18.30 på Pudellägret. 

 
Närvarande:  

 Christina Sohlman ordf.  

 Cecilia van der Meulen 

  Sussi Broman 

  Marthe Norström 

  Carina Enberg 

  Caroline Arogén Lundqvist  

 Aime Ambrosen 

 Eva Alexandersson 

  

Anmält förhinder:  

  Mia Borg 

  Anna Malmström 

 

§ 60 Mötets öppnande 

 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  

§ 61 Val av sekreterare för mötet  

 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen. 

 

§ 62 Fastställande av Dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 63 Val av justerare 

 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Caroline Arogén  

  Lundqvist. 

 

§ 64a Tidigare protokoll/beslutsuppföljning 

  Inget att rapportera  

 



§ 64b Beslut fattade mellan möten 

  Inget att rapportera 

  

§ 65 Ekonomi/inköp 

Ekonomin är fortsatt god och stabil. 

 

§ 66 Utställning 

 Historik 

 Inget att rapportera då vi inte har haft några utställningar efter Gimo. 

  

Kommande  

Vi behöver marknadsföra behovet av funktionärer till utställningen i Gubbängen 

igen och betona att inga förkunskaper behövs. Bygga och riva utställningen drar 

mycket folk. Vi ska återigen försöka göra ett arbetsschema där det t.ex. 

preciseras att det är i caféet man ska arbeta. 

Jubileumsutställningen – 80-års pudeln – kommer att bli den i Eskilstuna. 

Det konstateras att Pudelnationalen krockar med SPK-M utställningen i Vilsta, 

enhälligt styrelsebeslut om att flytta denna till 09 september 2023 i Gimo. 

Styrelsen beslutar se över anmälningsavgifterna till utställningarna i samband 

med budgetarbetet. 

Det beslutas att Sussi Broman rapporterar resultaten för Avels- och 

Uppfödargrupper till Erika Iseby. 

 

§ 67a Aktiviteter/utbildning 

 Ordförande Christina Sohlman tar kontakt med hundkapplöpningsbanan i  

  Västerås för att boka ett datum under hösten. 

  Marthe Norström kontaktar Memea Mohlin om möjligheten till ett webinarium  

  under hösten. 

  Marthe Norström tar även kontakt med Lotta Sandell om möjligheterna till ett  

  webinarium under hösten. 

  Aime Ambrosen blir kontaktperson för ”Djuridiken” för SPK-M´s räkning. 

  Ordförande Christina Sohlman åtar sig att ”bevaka” listan på de som har  

  förtjänsttecken för uppvaktning på bemärkelsedagar enligt stadgarna. Styrelsen  

  diskuterar för- och nackdelar med detta och är enig om att motionera om en  

  förändring av upplägget. 

  Aime Ambrosen åtar sig att fortsatt ha kontakt med Barbro Teglöf om  

  möjligheten att ha en fysiskt föreläsning om färggenetik i okt/nov. 

 

§ 67b 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 

 

§ 68 PudelNytt/Hemsidan/Kalendern/Facebook 

Caroline Arogén Lundqvist meddelar att styrelsen har bättrat sig i att vara ute i 

god till manusstoppet för PudelNytt, vi förhåller oss till 15 augusti för 

nästkommande manusstopp. 



Diskussion om att förändra layouten på SPK-M´s inlägg i PudelNytt. 

Caroline Arogén Lundqvist, Marthe Norström, Christina Sohlman och Carina 

Enberg blir en arbetsgrupp för detta. 

  

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 och vad det arbetet innebär till ska 

läggas ut. 

 

§ 69 Inkomna skrivelser 

 för tiden 2022-06-04 tom 2022-07-14 

 

1. Eva Lövsund krav HD A/B (20220608) 

2. Sus Gustafsson SPK-M Stockholm BR & RR 2205 (20220609) 

3. Lena Petri fwd: Inbjudan handledarutbildning SKK:s  

   uppfödarutbildning (20220610) 

4. Sonja Hagelberg Version 2 av Utdrag från SKK protokoll till SPK CS   

   möte 14 juni (20220613) 

5. Anna Malmström Rapporter maj (20220616)  

6. Mayvi Johansson Protokoll 5 2022 (20220622) 

7. Anna Smith Medlemsnummer  (20220621) 

8. Erica Iseby Uppfödare och avelsgrupplistan (20220621) 

9. Lena Petri fwd: Inbjudan till hundrastorget (20220627) 

10. Kicki Nielsen Djuridik (20220701) 

11. Carina Enberg re: Djuridik  (20220701) 

12. Carina Kinde re: Djuridik  (220702) 

13. Fredrik Nilsson fwd: Godkänd utställning hos SKK (220703) 

14. Kicki Nielsen re. Djuridik  (220704) 

15. Kicki Nielsen re: Södras protokoll nr 8 och 9 2022 (220707) 

16. Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK:s protokoll inför SPK CS möte 12 juli  

    (220707) 

17. Christina Sohlman re: Medlemsnummer  (220707) 

18. Sekreterare Norra Protokoll 3 Norra (220708) 

19. Mayvi Johansson Västar protokoll nr. 6-2022 (220713) 

 

               Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser. 

  

§ 70a Rapporter  

 Inget att rapportera. 

 

§ 70b Sektioner, ombud och BPH 

  Styrelsen konstaterar att det fortfarande finns avsatta pengar kvar att söka för  



  sektioner och ombud. 

   

§ 71 Övriga frågor  

  Styrelsen diskuterar relevansen av placeringen av PudelNationalen,  

  PudelSeminariet, Verksamhetsutskottet och Pudelfullmäktige och anser att de  

  bör placeras så att tillgängligheten ska vara så stor som möjligt för så många  

  medlemmar som möjligt. 

 

§ 72 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte måndag 29 augusti kl.19.30 via Teams 

 

§ 73 Avslutning 

 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Cecilia van der Meulen 

 

 

Justeras av 

 

 

Christina Sohlman   Caroline Arogén Lundqvist 


