
 

 

 

 

Protokoll nr 8 fört vid ordinarie styrelsemöte   

  Mellansvenska avdelningen  

Måndag 29 augusti kl. 19.30 via Teams. 

 
Närvarande:  

 Christina Sohlman ordf.  

 Cecilia van der Meulen 

  Sussi Broman 

  Marthe Norström 

  Carina Enberg 

  Caroline Arogén Lundqvist  

 Aime Ambrosen 

 Eva Alexandersson 

 Mia Borg 

  Anna Malmström (adjungerad kassör) 

 

Anmält förhinder:  

   

 

§ 74 Mötets öppnande 

 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  

§ 75 Val av sekreterare för mötet  

 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen. 

 

§ 76 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 77 Val av justerare 

 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Eva Alexandersson. 

 

§ 78a Tidigare protokoll/beslutsuppföljning 

  Arbetet med att färdigställa listan på jubilarerna kvarstår.  

 



§ 78b Beslut fattade mellan möten 

  Inget att rapportera 

  

§ 79 Ekonomi/inköp 

Anna Malmström går igenom ekonomin, det konstateras bl.a. att betalningarna, 

 ”sponsoringen”, till de medlemmar som genomfört BPH i SPK-M regi ligger i 

fas. 

Medlemsantalet i SPK-M har ökat något. 

Styrelsen beslutar enhälligt att byta bank från Nordea till Handelsbanken och  

Anna Malmström får uppdraget att undersöka hur detta ska göras på bästa sätt. 

Det konstateras åter att ombuden har pengar kvar att använda. 

 

§ 80 Utställning 

 Historik 

 Vi har inte fått någon återkoppling från CS på SPK-M´s utställningsflytt 

  med anledning av ”krocken” med PudelNationalen. 

  

Kommande  

Till ”Höst-Gubbis” har vi 176 övriga raser och 31 pudlar anmälda. 

Antalet funktionärer är något knapert men bör fungera som det ser ut just nu. 

Gimo har 107 anmälningar med jämn fördelning och även där behövs 

funktionärer. 

 

§ 81a Aktiviteter/utbildning 

  Ordförande Christina Sohlman tar kontakt med CS angående bokning av monter  

  till Stora Stockholm. 

   Marthe Norström har tagit kontakt med Lotta Sandell och fått positivt svar om  

  ett webinarium under november. 

  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. 

  De inom styrelsen, sektioner och ombud som kan och vill delta på Pudel  

  Seminariet kan göra detta på avdelningens bekostnad. 

  Det konstateras att SPK Verksamhetskonferens äger rum 01-02 oktober. 

  Sedan tidigare är det beslutat att anlita Barbro Teglöf vid ett par tillfällen för  

  fysiska möten på olika platser om färggenetik.    

 

§ 81b Verksamhetskonferensen 2022 

Vi har en plan, arbetet fortskrider 

Punkten kvarstår 

 

§ 82 PudelNytt/Hemsidan/Kalendern/Facebook 

Den diskussion som styrelsen har haft om en eventuell förändring av layouten 

behöver förankras brett, förslagsvis på verksamhetskonferensen 

Hemsidan är ganska uppdaterad, vår verksamhet lever framförallt på Facebook 

som är mycket välbesökt. 

 



§ 83 Inkomna skrivelser 

 för tiden 2022-07-15 tom 2022-08-27 

 

1.Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK protokoll till SPK CS möte 09 aug   

   (20220804) 

2.Kicki Nielsen re: protokoll 6-9 (20220806) 

3.Lena Petri  fwd: FCI championat för juniorer och veteraner 

   (20220810)  

4.Stefan Mörk Handboken för påsyn innan publicering (20220811) 

5.Barbro Teglöf Brev angående avelsrådgivning (20220814) 

6.Lena Petri mätbågar seminarie  (20220816) 

7.Sussi Broman re: mätbågar seminarie (20220816) 

8.Tage Laijronsdotter Minnesanteckningar från Stockholmssektionen 

   (20220817)     

 

   Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser samt diskuterat punkt 5. 

  

§ 84a Rapporter  

 Inget att rapportera. 

 

§ 84b Sektioner, ombud och BPH 

  Inget att rapportera. 

   

§ 85 Övriga frågor  

  Inga övriga frågor. 

 

§ 86 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte söndag 30 oktober kl.19.30 via Teams 

 

§ 87 Avslutning 

 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Cecilia van der Meulen 

 

 

Justeras av 

 

 

Christina Sohlman   Eva Alexandersson 


