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SPK Norra avdelningen 

Protokoll styrelsemöte nr 6/2017 
 

Plats:  Telefonmöte 

Tid:  2017-04-19 kl 18.00 – 21.00 

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

Nyman, Torbjörn Windseth, Thomas Wahlström, Lena Åkerman 

Anmält frånvaro: Jenny Jakobsson 

 

§ 47  Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 48 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 49 Föregående protokoll 

Protokoll 2/2017, 3/2017, 4/2017 och 5/2017 gicks igenom och godkändes. 

 

§ 50 Inkommen/avgående post 

2017-02-13 Från SKK via CS – Utbildning i föreningsteknik 13 maj 2017 

2017-02-19 Från SPK/CS – Påminnelse om motioner och anmälan av delegater 

2017-02-21  Från SKK via CS – Inbjudan till seminarium för domar-, och utställningsansvariga i SKKs 

specialklubbar 8-9 april 2017 

2017-02-22  Från SKK via CS – Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 

14-15 oktober 2017 

2017-02-22 Från ordf SPK-M – Ang seminarium från domar- och utställningsansvariga 

2017-02-22 Från ordf SPK västra - Svar på ovanstående 

2017-02-22 Från CUA norra avd - Svar på ovanstående 

2017-02-23  Från CS – Kallelse till Pudelfullmäktige – SPK årsmöte 2017 

2017-02-23  Från SPK/CS kassör – fråga ang Kopieringsbyrån Forhaug & CO i Härnösand. Besvarat 

2017-02-23. 

2017-03-02  Från SPK/CS – Medlemsapporter februari 

2017-03-07  Från SPK västra - Årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll 2017 

2017-03-08  Från SKK via CS – Ny rutin för inbjudan av utländska exteriördomare 

2017-03-08  Från SKK via CS – Ledig tjänst på SKKs kansli 

2017-03-08  Från SKK via CS – Dokument med information till utställningar 

2017-03-08  Från SLU via CS – Forskningsnyheter nr 3 2017 

2017-03-08  Från SPK/CS - Projekt ”att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteende”. 

Gicks igenom och diskuterades. Maria Karlsson uppdrogs att skicka våra synpunkter till 

CS. 
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2017-03-08  Från SBK via SKK via CS – Nyheter i SBK Tävling – Rallylydnad 

2017-03-11  Från Djurambulansen – Inbjudan svenska djurambulansen 

2017-03-11  Från Tiffany Szente – Slutar som ombud i Umeå pga flytt. Vi tackar Tiffany för det jobb 

hon lagt ner för klubbens räkning och önskar lycka till på hennes nya bostadsort. 

2017-03-14  Från SPK södra – Södras årsmötesprotokoll 2017 

2017-03-15  Från CS – Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen  

2017-03-15 Från SKK via CS – Material pudel – hundras i fokus 

2017-03-18  Från SKK via CS – Påminnelse: Utbildning i föreningsteknik i Stockholm den 13/5 2017 

2017-03-20  Från SKK via CS – Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 170224 

2017-03-24  Från SPK västra – Protokoll 4 Västra avdelningen 

2017-03-27  Från SKK via CS – Icke hänvisning 

2017-03-27  Från Galohavsbad via CS – Klubbträff  

2017-03-28  Från CS – Annons i katalog.  

2017-03-29  Från CS – Profilprodukter SPK 75år 

2017-04-03  Från CS – Info för domare flerfärgade 

2017-04-05  Från SKK via CS – Nyhetsbrev 4 klubb 

2017-04-05  Från SLU via CS – Forskningsnyheter nr 4 2017 

2017-04-05  Från SKK via CS – Brev från UKK 

2017-04-06  Från SKK via CS – Nytt lager – ReklamLogistik i Sverige AB 

2017-04-07 Från SKK/CS – Medlemsrapporter för mars 

2017-04-17 Från SKK via CS – KHM:s nyhetsbrev våren 2017 

 

§ 51 Kassarapport 

Inte så mycket har hänt då vi ännu är i början av året. Inofficiella utställningen, som fick 144 anmälda, 

gav ett positivt resultat.  

Kontantkassor, även ute hos ombuden, behöver gås igenom för att lösa in mynt och sedlar som blir 

ogiltiga vid halvårsskiftet. 

 

§ 52 Utställningar 

Inofficiella utställningen är klar och genomförd. Även i år hade vi fått ihop mycket fina priser vilket är 

uppskattat av utställarna och ger oss ett gott rykte.  

Beslutades boka rum på hotell Aurum till domare och ringsekreterare för Byskeutställningen. 

Magnus Backända har utvecklat en ny internetanmälan som kan användas både till officiella och 

inofficiella utställningar. Den bygger på den internetanmälan vi använt till vår inofficiella utställning i 

flera år. Den centrala internetanmälan som tidigare använts är fortfarande inte fungerande. 

Vi har ännu inte fått klart besked från CS att den nya anmälan kan användas av alla avdelningar, 

vilket vi erbjudit.  Beslutades ändå använda nya internetanmälan till Vännäsutställningen och 

utvärdera pilotprojektet efteråt. Magnus har gjort ett kanonjobb, och det som återstår är nu koppling 

till betalfunktion, vilket kommer att göras i ett senare skede.  

Jubileumsutställningen i Vännäs diskuterades, och utställningskommittén ombads komma med 

kostnadsförslag på jubileumsaktiviteter till nästa möte. 
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§ 53 PN, Facebook, hemsidan 

PudelNytt: Nästa manusstopp är 8 maj. Maria B skriver några rader om inoffen och Torbjörn skriver i 

ordförandens rader om jubileumsutställningen. 

Hemsidan: Sköts exemplariskt av Annelie Johansson. 

Facebook: Sköts som vanligt exemplariskt av Therese H Lundberg. 

 

§ 54 Rasfrågor, hälsa, exteriör och mentalitet 

Inget särskilt att rapportera under denna punkt. 

 

§ 55 Rapport från PudelFullmäktige 

Lena, Torbjörn och Maria K rapporterade kring vad som hände på Pudelfullmäktige. 

Styrelsen gratulerade enhälligt Lena Åkerman till utnämningen till hedersmedlem i SPK. 

Diskuterades att PF i år var bara en dag och konstaterades att vi i norra avdelningen gärna ser att PF i 

fortsättningen är ett tvådagarsarrangemang, gärna med någon form av teambuilding som en del i det 

hela. Om förhandlingarna drar ut på tiden kunde vi ha varit tvungna att åka innan förhandlingarna 

var avslutade, vilket hade varit olyckligt. 

 

§ 56 Övriga frågor 

Vi behöver 75-årsloggan sänd till oss. Lena efterlyser denna hos CS. 

Diskuterades vad som kan tas med till jubileumstidningen. 

 

§ 57 Nästa möte 

Tisdag 30 maj kl 18.00, telefonmöte.  

 

Vid protokollet:  Justerat: 

 

 

Maria Byström  Torbjörn Windseth 

Protokollförare  Ordförande 


