
 
            SPK Norra avdelningen 

                                                Protokoll styrelsemöte nr 4/2018 
 
Plats: Hos Thomas W, Vännänget 
Tid: 2018-02-25 
Närvarande: Thomas Wahlström (ordf), Maria Byström, Maria Karlsson, Marita Nordin, Carola Eliasson-
Åström (tel), Maria Wassberg (tel), Lena  Blank (tel), Lena Åkerman 
 
§ 35   Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 36   Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes efter ett tillägg: Kassarapport. 
. 
§ 37   Föregående protokoll 
Protokoll från konstituerande, nr 3, gicks igenom och godkändes. 
 
§ 38  Kassarapport 
Kassören lämnade rapport. Alla utgifter från vår inofficiella utställning är ännu inte bokförda men som det 
ser ut blir det en ganska bra vinst. 
 
§ 39   Inkommen post/avgående post 
2018-02-10 Från SPK mellansvenska – Protokoll 1 och 2 2018 
2018-02-11 Från medlem – fråga om championat, att man skulle meddela till årsmötet. 
2018-02-12 Från CS – Till nya styrelsen – angående e-postadresser. (Svar skickat med nya styrelsens 
adresser.) 
2018-12-13  Från medlem – Medlemskap. (Svar skickat) 
2018-02-14 Från SKK via CS – Forskningsnyheter nr1 2018 
2018-02-14 Från SKK via CS – Vad du behöver veta om dataskyddsförordningen – del 6 
2018-02-14 Från CS – 100 dagar kvar till Agrias hundpromenad den 19 maj 
2018-02-18 Från Torbjörn – fel på lydnadslistan 
2018-02-21 Från CS – Nya styrelsesammansättningar efter årsmötet 
2018-02-21 Från SPK Västra – protokoll 2 och protokoll 3, konstituerande 
2018-02-21 Från SPK Västra – protokoll 1  
2018-02-21 Från SKK via CS – Inbjudan till livesänd information från ordförande i SKKs 
utbildningskommitté 
2018-02-22 Från CS – Tävling Nosework (CS ska ta frågan när de har möte) 

§ 40  Styrelsens tystnadsplikt 

Ordförande betonade vikten av att det som sägs på styrelsemötena stannar mellan oss. Inget beslut ska 
offentliggöras innan protokoll är justerade och godkända. 

§ 41  Ombudsekonomi/redovisning 

Ordförande informerade om korrespondensen mellan styrelsen och ett ombud, som trots uppmaningar att 
lämna redovisning inte gjorde så. En redovisning är nu inlämnad, varför saken är utagerad. 

§ 42  Ombud i Luleå 

Då ombudet i Luleå valt att avgå, har Denise Lundholm tillfrågats om att bli nytt ombud i Luleåområdet, 
vilket hon tackat ja till. Denise är således nytt ombud i Luleå. 



§ 43  Avgående styrelsemedlem 

Annelie Johansson har avgått som suppleant, vilket betyder att styrelsen endast har en suppleant fram till 
nästa årsmöte. 

§ 44  Pudelfullmäktige 

Då Pudelfullmäktige sammanfaller med en utställning i Sundsvall, har de som tidigare var tilltänkta 
delegater avböjt att åka. Styrelsen beslutar att Thomas Wahlström, Marita Nordin, Anna-Sara Pahlberg och 
Lena Åkerman står som ordinarie ledamöter. Suppleanter är Camilla Eriksson och Maria Wassberg.  

§ 45  Inventering av förråd 

Ordförande och Maria Karlsson ansvarar för att det sker en inventering av de inventarier vi har, så att beslut 
om var det ska förvaras kan tas. 

§ 46   PN, Facebook, hemsidan 
 
Ordförande hjälper Lena Blank att komma igång som koordinator för Pudelnytt. Facebook sköts som 
tidigare exemplariskt av Therese Häggmark. Då vår webmaster avgått har en annan person tillfrågats om 
posten. Maria Karlsson kontaktar hen för besked.  
 
§ 47  Rasfrågor, hälsa, exteriör och mentalitet 
Inget att rapportera 
 
§ 48   Övriga frågor 
a) Styrelsens arbete, handbok m m: Alla i styrelsen läser igenom handboken innan nästa möte. 
b) Ordförande skickar ett testmejl till alla i styrelsen för att se att detta fungerar för alla. 
 
§ 49  Nästa möte 
Onsdagen den 21 mars kl 18 hos Maria Karlsson. 
 
 
§ 50  Avslut 
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 
 
 
Vid protokollet:   Justerat: 
 
 
 
Lena Åkerman    Thomas Wahlström 
Protokollförare   Ordförande 


