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SPK Norra avdelningen 

Protokoll styrelsemöte nr 5/2016 
 

Plats:  Telefonmöte 

Tid:  2016-03-29 kl 19.15 – 20.50 

Närvarande:  Maria Byström, Carola Eliasson-Åström, Jenny Jakobsson, Anci Lindgren, Andrea 

Nyman, Christel Sjödin, Gunilla Sundling, Torbjörn Windseth, Lena Åkerman 

 

§ 36  Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 37 Godkännande av dagordningen 

Punkten 10, Inför Pudelfullmäktige, lades till. Därefter godkändes dagordningen. 

 

§ 38 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 39 Inkommen post 

2016-02-21 Från SKK via CS: SKK informerar om hundars beteende 

2016-02-24 Från SKK via CS: Icke hänvisning 

2016-02-24 Från SKK via CS: Spännande nyheter för dig som är uppfödare 

2016-02-29 Från SKK via CS: Forskningsnyheter 2/2016 

2016-03-03 Från SPK/CS: Medlemsrapporter februari 

2016-03-05 Från SKK via CS: Nyheter från SKKs utställningskommitté mars 2016 

2016-03-07 Från SPK södra: Protokoll 2 och 3/2016 

2016-03-09 Från SKK via CS: SKK CS protokoll 1/2016 

2016-03-10 Från SKK via CS: Kostnadsfri utbildningsdag för uppfödare 

2016-03-14 Från CS: SPK/CS Protokoll 1/2016 

2016-03-14 Från SPK södra: Jubileumsbok till 75-årsjubiléet 

2016-03-14 Från CS: Angående jubileumsbok till 75-årsjubiléet 

2016-03-17 Från SKK via CS: Beslut från Disciplinnämnden 160219 

2016-03-21 Från SPK södra: Årsmötesprotokoll, justeringsanmärkning till årsmötesprotokoll, 

protokoll 4/2016 samt Öppet brev.  

2016-03-22 Från SPK mellan: Årsmötesprotokoll samt protokoll 2/2016 

2016-03-22 Från SPK södra: Öppet brev från södra angående närvaro på PF 

2016-03-23 Från CS: Till samtliga avdelningar med anledning av södra avd:s beslut att inte närvara 

på PF 

2016-03-24 Från CS: SPKs handbok samt välkomnande till alla nya styrelsemedlemmar 

2016-03-27 Från CS: SPK/CS svar på Öppet brev från Södra avdelningen 

 



   

Sida 2 av 3 
 

 

 

§ 40 Kassarapport 

Hittills följer vi budget ungefär som planerat. Inofficiella utställningen gick med plusresultat, 

preliminärt cirka 12.000 kronor. Konstaterades att kostnaderna för katalogprogrammet i vårt tycke är 

väldigt höga och ifrågasattes vart alla pengarna tar vägen. 

 

§ 41 Utställningar 

Inofficiella utställningen i Vindeln flöt fint i år med många duktiga funktionärer som ställde upp och 

hjälpte till, samt många fina skänkta priser som lyfte prisbordet.  

Byskeutställningen hålls på Byske Camping, domare Paula Tuominen, Finland.  

Domare för Sundsvall i oktober blir Henrik Johansson. 

Certtallrikar för i år är beställda, men har ännu ej kommit. 

 

§ 42 PN, Facebook, hemsidan 

Nästa manusstopp för PudelNytt är 15 maj.  

Therese H Lundberg sköter som vanligt Facebooksidan exemplariskt, och Annelie Johansson har 

kommit igång jättebra med uppdateringar på hemsidan.  

Flerfärgade pudlar diskuterades. Inga flerfärgade exemplar skall förekomma på officiellt material 

inom SPK. 

 

§ 43 Rasfrågor, hälsa, exteriör och mentalitet 

Inget att ta upp under denna punkt. 

 

§ 44 Nolia i Piteå 

Thomas Alm har varit i kontakt med Nolia. Preliminärt är 14 augusti reserverad för SPK på Nolia 2016 

i Piteå, vilket är dagen efter Överkalixutställningen så det kan bli svårt att få ihop folk i år. Thomas 

undersöker detta och vi återkommer med definitivt besked angående deltagande på Nolia efter påsk. 

Beslutades delta på Nolia i Piteå 2016 under förutsättning att Thomas hittar nog med deltagare. 

 

§ 45 Pudelfullmäktige 

Genomgång av handlingarna för Pudelfullmäktige. 

Noterades och beklagades från norra avdelningens sida att södra avdelningen inte skickar delegater 

till årets PF, framförallt med tanke på alla avdelningens medlemmar som nu står utan representation 

på SPKs årsmöte. 

 

§ 46 Övriga frågor 

Noterades att en del av ombudens aktiviteter ibland hamnar på samma helg, vilket är olyckligt. 

Beslutades kontakta ombuden och be dem försöka undvika detta. 

Beslutades uppdra åt Torbjörn att komplettera instruktionen till ombuden att bilder på flerfärgade 

pudlar inte får förekomma inom SPK. 

Efterfrågan har kommit på CUA-utbildning. Uppdrogs åt Lena att planera in en utbildning. 

Tyvärr kommer ombudet i Gällivare att flytta till Kalmar varför ombudsposten kommer att bli vakant. 

Torbjörn åtog sig att kontakta Cecilia för att diskutera efterträdare. 
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§ 47 Nästa möte 

Tisdag 10 maj kl 19.15, telefonmöte. 

 

§ 48 Avslut 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla närvarande. 

 

Vid protokollet:  Justerat: 

 

 

Maria Byström  Torbjörn Windseth 

Protokollförare  Ordförande 


