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SPK Norra avdelningen 

Protokoll styrelsemöte nr 7/2017 
 

Plats:  Telefonmöte 

Tid:  2017-05-30 kl 18.00 – 20.15 

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

Nyman, Torbjörn Windseth, Thomas Wahlström, Lena Åkerman 

Anmält frånvaro: Jenny Jakobsson 

 

§ 58 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 59 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 60 Föregående protokoll 

Protokoll 6/2017 gicks igenom och godkändes. 

 

§ 61 Inkommen/avgående post 

 
2017-04-19  Från SPK Västra – Protokoll 5 Västra Avdelningen 
2017-04-24  Från CS – SPK/CS protokoll 1&2 2017 
2017-04-24  Från CS – Ansökan om utökning av rasregister Karin Sjöholm Östlu 
2017-04-24  Från CS – Pudelavel 2016 
2017-04-27  Från CS – Omedelbar avstängning av pudel 
2017-05-02  Från SLU via CS – Forskningsnyheter nr 5 2017 
2017-05-03  Från CS – Medlemsrapporter för April 
2017-05-08  Från CS – SPK/CS protokoll 3&4 2017 samt årsmöte och närvarandelista från PF 
2017-05-10  Från SPK Södra – protokoll nr 4 och 5 2017 
2017-05-13  Från SKK via CS – beslut från DN sammanträde 170421 
2017-05-17  Från SBK via CS – information om hur man kan se ekonomisk redovisning efter avslutad 

tävling 
2017-05-17  Från SPK/CS – förfrågan från Dodo Sandahl 
2017-05-19  Från SKK via CS – Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare 
2017-05-19  Från SKK via CS – CS protokoll nr2 2017 
2017-05-22  Från SKK via CS – Nyheter till dig som uppfödare 
2017-05-24  Från SPK Västra – Protokoll 6 Västra Avdelningen 
2017-05-25  Från SKK via CS – SKK söker fler BPH-arrangörer  
2017-05-25  Från utställare i Byske – angående bemötande på Byske-utställningen inklusive 

förbättringsförslag gällande PM och diplom för utställning. 
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Ansökningarna om utökning av rasregister från Karin Sjöholm Östlund och Dodo Sandahl 

diskuterades. Styrelsen ansåg att båda ansökningarna är vaga och tycker generellt att flertalet 

presentationer vi får oss tillsända är otillräckliga. Då vi har hört positiva omdömen kring Dodo 

Sandahl från olika källor från annat håll, tillstyrker vi hennes ansökan och lämnar ansökan från Karin 

Sjöholm Östlund utan kommentar åt CS att behandla. 

Förbättringsförslagen angående PM och diplom till utställning diskuterades. Generellt uttalade 

styrelsen sin glädje att erhålla förslag från aktiva medlemmar. Därefter beslutades fortsätta utforma 

utställnings-PM:en som idag då ytterligare detaljerad information befaras resultera i minskad 

katalogförsäljning. Vi har idag inte möjlighet att utfärda diplom på utställningsplatsen och kan 

därmed tyvärr inte i nuläget tillgodose önskemålet på diplom till BIR-vinnande hundar. Därefter lades 

förslaget till handlingarna och Torbjörn utsågs att besvara förslagsställaren. 

PM:en till utställningar diskuterades ytterligare, då det vore önskvärt att förenkla och förbättra själva 

hanteringen som är alltför tidskrävande 

 

§ 62 Kassarapport 

Byskeutställningen: Alla kostnader har ännu inte inkommit, men allt pekar mot ett resultat i balans. 

Såhär långt ligger ekonomin i stort i nivå med budget. 

 

§ 63 Utställningar 

Vännäs: 68 hundar anmälda. 

Internetanmälan utvärderades. Tekniken har fungerat jättebra, eventuellt kan dock vissa fält tas bort 

för att förenkla för utställarna. Överläts åt utställningskommittén att fortsätta utveckla formuläret. 

Budget för jubileumsutställningen i Vännäs gicks igenom och beslut togs kring följande inslag: 

• Påse till varje deltagande hund med leksaksfläta, hemgjort hundgodis, IKEA-råtta 

• Lena bakar bullar, Maria K bakar morotskaka i långpanna att bjuda närvarande medlemmar 

på 

• Kontakta sponsor angående dryck till bjudfika (Torbjörn) 

• Specialrosetter till finalerna 

• Domarens alt. Ringsekreterarens specialpris, 8 stycken 

• BIM-BIS 

• 8 jubileumsparaplyer 

 

Beslutades att i de fall vi arrangerar Barn Med Hund skall tävlingen förläggas när domare och 

ringsekreterare äter lunch och någon annan än den officiella domaren skall döma tävlingen. Av 

omsorg till deltagande barn ska antalet deltagare överstiga tre för att tävlingen ska bli av. 

 

§ 64 PN, Facebook, hemsidan 

PudelNytt: Inskickningen till detta nummer har fungerat bra. 

Hemsidan: Sköts exemplariskt av Annelie Johansson. 

Facebook: Sköts som vanligt exemplariskt av Therese H Lundberg. 
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§ 65 Rasfrågor, hälsa, exteriör och mentalitet 

Diskuterades möjligheten att arrangera ett BPH i SPKs regi i Umeåområdet. Ombudet i Luleå har 

ordnat BPH tidigare och fler ombud kanske kan ordna i sina respektive områden. 

 

§ 66 Övriga frågor 

Gränsdragningen kring familjemedlemskap diskuterades. Beslutades be CS om förtydligande. 

 

§ 67 Nästa möte 

Fysiskt styrelsemöte söndag 20 augusti på Link Arkitektur. Klockslag bestäms senare då det är 

avhängigt när bussarna ankommer från Skellefteå.   

 

 

Vid protokollet:  Justerat: 

 

 

Maria Byström  Torbjörn Windseth 

Protokollförare  Ordförande 


