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SPK Norra avdelningen 

Protokoll styrelsemöte nr 1/2018 
 

Plats:  Telefonmöte 

Tid:  2018-01-09 kl 18.00 – 20.30. 

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

Nyman, Thomas Wahlström, Torbjörn Windseth, Lena Åkerman 

Adjungerad: §6, Denise Lundholm, sammankallande valberedning 

Anmält frånvaro: Jenny Jakobsson 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

Protokoll 9/2017 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 4 Inkommen post 

Gicks igenom. Mail från medlem angående internetanmälan besvaras av Maria Karlsson. 

Alexandra Staedlers ansökan till utställningsdomare besvaras positivt av Maria Karlsson. 

 

§ 5 Inför kommande årsmöte 

Praktiska detaljer inför årsmötet behandlades. 

 

§ 6 Rapport från valberedningen 

Denise Lundholm redogjorde för valberedningens pågående arbete. 

 

§ 7 Kassarapport 

Lena Åkerman redovisade det ekonomiska läget. Allt är bokfört för år 2017 och är klart för att lämnas 

till revisorn. De flesta ombud har lämnat in redovisning, men vi saknar från ett ombud. 

§ 8 Utställningar 

Inofficiell utställning 17 februari 2018: Torbjörn åtar sig att ansvara för cafeterian och skriva ut 

diplom för kritikerna. Andrea erbjöd sig att hjälpa till i cafeterian. 

Övriga funktionärer: Maria B, Nadja, Isak, Thomas, Maria K, Maria H 
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§ 9 PN, Facebook, hemsidan 

PudelNytt: Manusstopp för 2018 ännu ej utlagda på hemsidan, men bör vara 15 februari efter 

årsmötet. 

Hemsidan: Adressuppgifterna på styrelsen behöver uppdateras. Alla ombeds kontakta webmaster för 

rättelse av det som inte stämmer. 

Facebook: Sköts exemplariskt av Therese H Lundberg. 

 

§ 10  Rasfrågor, hälsa, exteriör & mentalitet 

Inget togs upp under denna punkt. 

§ 11 Hyra av förråd 

Vi har fortfarande inget förråd, och behovet börjar vara akut. Vi gjorde en lista över vad som behöver 

förvaras, och konstaterade att vi kommer långt med ett kallförråd. Fortfarande har vi ingen lösning.  

 

§ 12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 13 Nästa möte 

Lördag 10 feb 12.00 innan årsmötet. Eventuella motioner behandlas vid extrainkallat webmöte vid 

behov. 

 

§ 14 Avslut 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla närvarande. 

 

Vid protokollet:  Justerat: 

 

 

Maria Byström  Torbjörn Windseth 

Protokollförare  Ordförande 


