
   

Sida 1 av 3 
 

 
SPK Norra avdelningen 

Protokoll styrelsemöte nr 1/2016 
 

Plats:  Telefonmöte 

Tid:  2016-01-12 kl 19.15 – 21.00 

Närvarande:  Torbjörn Windseth, Maria Byström, Jenny Jakobsson, Anci Lindgren, Andrea 

Nyman, Christel Sjödin, Gunilla Sundling 

Anmält frånvaro: Carola Eliasson-Åström, Lena Åkerman 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Punkt 5b, Årsmöte, lades till dagordningen vilken därefter godkändes. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 4 Inkommen/utgående post 

Inkommen post: 

2015-11-11 Från SKK via CS: SKKs nya medlemsguide 

2015-11-18 Från SPK/CS: Förtjänsttecken 

2015-11-25 Från SPK/CS: Påminnelse ang utställningar 2018. Förslag på datum skickade till CS 29 

november. 

2015-11-28 Från CS: SPK CS protokoll 10/2015 

2015-11-28 Från SKK via CS: Beslut från Disciplinnämnden 

2015-12-03 Från CS: Medlemsrapporter november 

2015-12-09 Från SKK via CS: Nyheter från SKKs utställningskommitté dec 2015 

2015-12-09 Från SKK via CS: Icke hänvisning 

2015-12-10 Från SPK mellan: Protokoll nr 9/2015 

2015-12-10 Från SPK: Inbjudan handledarutbildning till SKKs uppfödarutbildning. CS har erbjudit 

sig att betala utbildnings- och resekostnad för en person. Efter diskussion beslutades 

vilka styrelsen i fallande ordning vill erbjuda denna möjlighet, mot att denne förbinder 

sig att hålla kurs i avdelningens regi. Torbjörn kontaktar vederbörande samt meddelar 

CS innan 19 januari vem som blir vår representant. 

2015-12-16 Från SKK via CS: SKK/CS protokoll 7/2015 

2015-12-16 Från SKK via CS: Nyhetsbrev från Föreningskommittén 

2015-12-21 Från SKK via CS: Forskningsnyheter nr 12/2015 

2016-01-05 Från CS: Medlemsrapporter december 
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2016-01-06 Från SPK/CS: vidarebefordrad inbjudan till CUA-kurs 13-14/2 från Dalarnas 

Kennelklubb.  

2016-01-10 Från Anna-Lena Ung, SPK mellan: Angående seminarium för utställningsansvarig den 

20 februari. CS står för mat och resa för 1 deltagare per avdelning. Vi deltar gärna, 

men kan inte den 20 februari då det sammanfaller med vår inofficiella utställning i 

Vindeln. Beslutades att Anci kontaktar Anna-Lena för att höra om det går att flytta. 

 

Utgående skrivelser: 

2015-11-17 Svar till SPK/CS på två remisser från SKK ang. utställningsreglerna 2017-2021 samt 

Allmänna regler för utställning, prov mm 2017-2021 skickat. Norra avd. har inga 

invändningar eller synpunkter att anföra på de två remisserna. 

2015-11-30 Remissvar till CS angående förslag till RAS. 

 

§ 5 Kassarapport 

Resultat för verksamhetsåret 2015 förelåg mötet. Tunga kostnadsposter under året som deltagande 

på Noliamässan samt ombudsträffen, tillsammans med den olyckliga omständighet att vi inte fått 

dela några domarkostnader med SKK på våra utställningar, bidrog till att året gick med förlust. 

Förslag till budget för 2016 förelåg mötet. Efter genomgång beslutade styrelsen anta 

budgetförslaget, innebärande ett nollresultat, att föreläggas årsmötet. 

 

§ 6 Årsmöte 13 februari 

Beslutades boka Great Eastern för kvällens supé. Avdelningen betalar maten, alla får betala sin egen 

dryck. Anmälan om deltagande i supén skall skickas till ordförande senast 1 februari. Åsa Fällman har 

erbjudit sig att ordna fikabröd och skaffa blommor. Andrea ordnar pumptermosar.  

Anmälan av erövrade meriter för diplom skall vara avdelningen tillhanda senast 1 februari, 

information om detta är publicerat i PudelNytt och skall läggas ut på Facebook.  

Valberedningen är klar med sitt förslag. Sammanställande av verksamhetsberättelse och 

verksamhetsplan för 2016 pågår. Bokslut för 2015 har lämnats till revisorn. 

Inga motioner har ännu inkommit. Senaste dag för att lämna in motioner till årsmötet är 24 januari. 

Beslutades gå ut på Facebook, till övriga avdelningar och till PudelNytt och be medlemmar att 

ägarregistrera sina hundar i SKK och Jordbruksverket. Saknade ägaruppgifter ställer till det för oss vid 

utställningsanmälningar och framtagande av årsbästalistor.  

§ 7 Utställningar 

Inofficiell utställning Vindeln 20 februari: Domare och ringsekreterare klara. Anci föredrog checklistan 

för utställningen.  

Övriga utställningar för 2016 är under kontroll. 

Beslutades köpa in certtallrikar för 2016. 

 

§ 8 PN, Facebook, hemsidan 

PudelNytt: Sista manusdag för nästa nummer är 15 februari. Utställnings-PM, nya styrelsen, 

årslistorna samt rapport från årsmötet ska in. 

Facebook: Sköts exemplariskt av Therese Häggmark. 
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Hemsidan: Nuvarande webmaster har tyvärr aviserat sin avgång. Maria frågar xxx om hen kan tänka 

sig att åta sig uppdraget. 

 

§ 9 Rasfrågor, hälsa, exteriör och mentalitet 

Medlemsmöten angående RAS är svårt att hålla med de stora avstånd vi har inom avdelningen. 

Beslutades lägga ut en blänkare på Facebooksidan och uppmana medlemmarna att inkomma med 

synpunkter inför RAS-revideringen innan 1 februari för diskussion under ”Övriga frågor” på årsmötet. 

 

§ 10 Övriga frågor   

Inga övriga frågor. 

 

§ 11 Nästa möte 

Innan årsmötet 13 februari kl 12.00. Eventuellt extra styrelsemöte sätts in söndag 24 januari om vi 

skulle få motioner till årsmötet som behöver behandlas. 

 

§ 12 Avslut 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla närvarande. 

 

Vid protokollet:  Justerat: 

 

 

Maria Byström  Torbjörn Windseth 

Protokollförare  Ordförande 


