
 
            SPK Norra avdelningen 

                                                Protokoll styrelsemöte nr 5/2018 
 
Plats: Hos Maria Karlsson 
Tid: 2018-03-21 
Närvarande: Thomas Wahlström (ordf), Maria Byström, Maria Karlsson, Marita Nordin, Carola Eliasson-
Åström (tel), Maria Wassberg (tel), Lena Åkerman 
Anmält förhinder: Lena Blank 
 
§ 51   Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 52   Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 
§ 53  Föregående protokoll 
Protokoll nr 2 och nr 4 gicks igenom och godkändes. 
 
§ 54  Ekonomi 
Kassören lämnade rapport. Beslöts att vi ansluter swish till vårt postgirokonto. Beslöts att köpa en 
konferenstelefon för att underlätta för de som deltar via telefon på styrelsemötena. 
 
§ 55  Inkommen post/avgående post 
2018-03-06 Från CS – Medlemsrapporter februari 
2018-03-08 Från CS – Tävling Nosework 
2018-03-10 Från SLU via CS – Forskningsnyheter nr2 2018 
2018-03-10 Från SKK via CS – Icke hänvisning 
2018-03-10 Från SKK via CS – Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 7 
2018-03-10 Från CS – Kallelse till Pudelfullmäktige – SPKs Årsmöte 2018 
2018-03-20 Från SKK via CS – Kontaktuppgifter 
2018-03-20 Från SKK via CS – Handbok för utställningsansvariga 
2018-03-21 Från SKK via CS – Auktorisationer exteriördomare 

§ 56  Pudelfullmäktige 
Besked om önskad rumsfördelning och deltagande i middag är skickat och flygresor bokade. Några 
årsmöteshandlingar har ännu inte kommit. 

§ 57  Ombud 
a) Kontakt med ombuden: Vi planerar för ett möte med samtliga ombud. Ordförande tar kontakt med 
ombuden för att bestämma datum. 
b) Vakant plats i Örnsköldsvik: Marita undersöker om någon är intresserad av att vara ombud i 
Örnsköldsvik. Ett alternativ kan vara att ombudet i Kramfors bjuder in medlemmar i Örnsköldsviksområdet 
till aktiviteter, om möjligt på en plats mitt emellan orterna. 
c) Rutiner för ombud: Ombudsbrevet uppdateras, ordförande ombesörjer det. 
d) Budget för ombud: Förslag till ett enkelt sätt för ombudens redovisningar diskuterades 

§ 58   PN, Facebook, hemsidan 

Vi har ännu inte klart med webmaster. Ordförande ser till att vi kan lägga ut utställnings-PM i första hand.  
 
 



§ 59  Utställningar 
Carola hjälper till att försöka anlita funktionärer till Byske. En CUA-utbildning kommer att hållas i april. 
 
§ 60   Övriga frågor 
a) Tävling Nosework: Vi har fått svar från CS ang att anordna tävling i Nosework. Maria K kontaktar 
medlemmen som önskar anordna en sådan. 
b) Svar från Barbro (CS) ang websida och anmälan: Då ingen annan avdelning är intresserad av att använda 
den internetanmälan som tagits fram i norra avdelningen, beslöts att vi som enda avdelning använder oss av 
den. 
c) Placering av filer: Alla filer sparas i Google Drive. Ordförande administrerar detta. Han tar även kontakt 
med Malin H i CS för att få inloggning till styrelsens mejlkonto. 
d) Beslöts att dagordningar ska vara styrelsen tillhanda en vecka innan mötena.  
 
§ 61  Nästa möte 
Onsdagen den 25/4 kl 18 hos ordförande Thomas i Vännänget. 
 
§ 62  Avslut 
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 
 
 
Vid protokollet:   Justerat: 
 
 
 
Lena Åkerman    Thomas Wahlström 
Protokollförare   Ordförande 

 


