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SPK Norra avdelningen 

Protokoll styrelsemöte nr 10/2016 
 

Plats:  Telefonmöte 

Tid:  2016-08-30 kl 19.15 – 21.15 

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

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

Anmält frånvaro: - 

 

§ 78  Mötets öppnande 

Ordförande Torbjörn Windseth öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 79 Godkännande av dagordningen 

Tillägg av punkterna ”Rapport från Nolia”, ”Fysiskt möte” och ”Verksamhetskonferens”, därefter 

godkändes dagordningen. 

 

§ 80 Föregående protokoll 

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 81 Inkommen post 

2016-06-10 Från SKK via SPK/CS: Avstängning upphör 

2016-06-11 Från SKK via SPK/CS: BPH – anordna en eller flera dagar just för era medlemmar! 

2016-06-11 Från SKK via SPK/CS: Inbjudan till utbildning i föreningsteknik 

2016-06-11 Från SPK/CS: Påminnelse ang remiss för regler för lydnadsprov 

2016-06-14 Från SPK/CS: SPKs 75-års jubileum 2017. Vi har redan förut valt Lena Åkerman som vår 

skribent från norra avdelningen och uppdrog nu åt Andrea Nyman att koordinera vårt 

deltagande. 

2016-06-15 Från SPK södra avd: Protokoll nr 7/2016 

2016-06-16 Från SPK/CS: Minnesanteckningar från möte med Södra avd 29 maj 2016 

2016-06-27 Från SKK via SPK/CS: Protokollutdrag från Föreningskommitténs möte 9 juni 2016 

2016-06-27 Från SKK via SPK/CS: Inbjudan till SHUs Representantskapsmöte 

2016-06-27 Från SKK via SPK/CS: Nytt program i SKK Play för uppfödare 

2016-06-27 Från SKK via SPK/CS: Nordic Dog Show 

2016-06-27 Från SKK via SPK/CS: Föreningskommittén 1-2016 

2016-06-27 Från SKK via SPK/CS: Forskningsnyheter nr 5 2016 

2016-06-29 Från SPK/CS: SPKs verksamhetskonferens 30/10 2016 

2016-07-05 Från SPK medlemshanterare: Medlemsrapporter juni 2016. Konstaterades att vi närmar 

oss 500 medlemmar i norra avdelningen vilket är glädjande! 

2016-07-08 Från SKK via SPK/CS: Protokollsutdrag mm från Utställningskommittén 
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2016-07-08 Från SKK via SPK/CS: Exteriördomare uttagna till allroundutbildning: Svante Frisk, Eva 

Nielsen, Eva Liljekvist Borg 

2016-07-08 Från SKK via SPK/CS: Beslut från Disciplinnämndens möte 160520 

2016-07-11 Från SPK/CS: Ansökan om utökning av rasregister, Henrik Skog. 2016-07-13

 Från SKK via SPK/CS: Beslut 35-2016 från Disciplinnämndens möte 160520 

2016-07-13 Från SPK mellansvenska: Protokoll 5/2016 

2016-07-15 Från SKK via SPK/CS: Icke hänvisning 

2016-07-27 Från SKK via SPK/CS: Auktorisation exteriördomare Lisa Molin 

2016-07-27 Från SPK mellansvenska: Protokoll 6/2016 

2016-08-01 Från SKK via SPK/CS: Icke hänvisning 

2016-08-01 Från SPK medlemshanterare: Medlemsrapporter juli 2016 

2016-08-15 Från SPK/CS: Påminnelse om utökning av rasregister, Henrik Skog. Utgående svar 

skickades till SPK/CS 16 augusti att han är okänd för oss och vi har därför inga 

synpunkter. 

2016-08-16 Från SPK/CS: Påminnelse ang SPKs 75-års jubileum 2017 

2016-08-17  Från SKK via SPK/CS: Kennelfullmäktige 2017 – nomineringar av mottagare till 

Hamiltonplaketten och Förtjänsttecken. Eventuella förslag skall lämnas till SPK/CS senast 

15 november 2016. 

 

§ 82 Ekonomi 

Byske: Hyra och stamboksavgifter saknas fortfarande, men ser ut att gå med vinst. 

Vännäs: Saknas fortfarande många kostnader, bl.a. räkningen från VBKK och stamboksavgifter. 

Beräknas gå med vinst. 

Boden: Saknas fortfarande mycket kostnader, men torde hamna kring eller strax under noll. 

Året som helhet ser hittills ut att följa budget väl och prognosen ligger på ett positivt resultat. 

Beslutades införskaffa konto på Axfood Snabbgross. 

 

§ 83 Utställningar 

SPKs internetanmälan ligger nere och fungerar inte. Anmälan till Sundsvall görs via mail till 

utställningsmailen.  Diskuterades hur detta problem kan lösas innan Byskeutställningen nästa år. 

Domare ännu inte klara till Byske och Boden nästa år. 

 

§ 84 PN, Facebook, hemsidan 

PudelNytt: Sista manusdag 1 september. Ombuden är påminda. Rapporter från Byske-, Vännäs- och 

Bodenutställningarna ska skrivas. Utställningskommittén ansvarar för att skriva detta. Mailadress till 

ombud Gällivare behöver kopplas. Uppdrogs till Jenny Jakobsson att ordna detta. 

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

att göra ett jättebra jobb med hemsidan.  

 

§ 85 Rasfrågor, hälsa, exteriör och mentalitet 

Noterades att BPH glädjande nog verkar komma igång även här i norr men är fortfarande under 

utveckling.  
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§ 86 Förråd 

Konstaterades att vi skulle behöva ett varmförråd då vi äger mycket material som är svårt att inrymma 

hemma hos våra ideella styrelse- och övriga medlemmar. Just nu finns det inga förråd lediga hos Umeå 

Kommun, men de kommer att inventera tillgången under hösten och har lovat återkomma till oss 

därefter. Beroende på var förrådsmöjlighet kommer att finnas och kostnaden för detta hänskjuts 

beslut i frågan till kommande möte. 

 

§ 87 Rapport från Nolia 

Lena och Andrea rapporterade från deltagandet på Stora Nolia i Piteå. Tyvärr var det många av dem 

som hade lovat att delta som lämnade återbud i sista stund, och vi hade inte fått det bästa läget att 

hålla till på av arrangören. Dessutom lämnade vädret mycket i övrigt att önska. Nästa gång måste vi 

vara ute i ett tidigt skede så att vi vet att vi får en bra plats. 

 

§ 88 Verksamhetskonferens 

Beslutades att Torbjörn och Anci åker på verksamhetskonferensen och det i samband med det 

planerade mötet för samtliga avdelningar 29-30 oktober. 

 

§ 89 Fysiskt styrelsemöte 

Beslutades ha fysiskt styrelsemöte i Protabs konferenslokaler i Nordmaling söndagen den 2 oktober 

klockan 11.00. 

 

§ 90 Övriga frågor 

Lyftes frågan om att ha stopptider på svenska utställningar liknande det system som finns i bl.a. 

Finland. 

I handbok för utställningsansvariga, flik 8 punkt 3, står fortfarande att dvärgpudel skall gå före 

toypudel. Vi skulle vilja att detta beslut ändras, då det såvitt vi vet härrör sig från tiden då mätningen 

oftast resulterade i att dvärgpudlar nermättes till toypudel och inte tvärtom, något som inte längre är 

fallet. Anci och Carola tittar igenom minnesanteckningarna från föregående verksamhetskonferens för 

att se om detta lyftes då och utreder vad som i så fall blev följden av detta.  

 

§ 91 Nästa möte 

Fysiskt möte i Nordmaling 2 oktober 11.00. 

 

§ 92 Avslut 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla närvarande. 

 

Vid protokollet:  Justerat: 

 

 

Maria Byström  Torbjörn Windseth 

Protokollförare  Ordförande 


