
 
SPK Norra avdelningen 
Protokoll styrelsemöte 

 
Styrelsemöte nr: 4 

Plats: Telefon 

Tid: 20:00 

Närvarande: Thomas Wahlström, Helena Troéng, Marita Nordin, Kerstin Lööf, Lena Blank, Maria Wassberg, Sven 
Lindahl, Ann Hammarström, Maria Karlsson, Maria Wassberg 

Anmält förhinder: 

1. Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av protokollförare 
Till protokollförare valdes Kerstin lööf 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

5. Ekonomi 
Ann har fortfarande inte fått klartecken om tillgången till föreningens konton,Thomas har också varit i kontakt med 
Nordea och fått svar att det dröjer ännu några veckor 

6. Inkommen post 
2019-04-04 från SPK Västra - Västras protokoll 

2019-04-08 från SPK Södra - Södras protokoll nr 4 -2019 

2019-04-07 från SPK Västra - Sponsring  

2019-04-10 från CS - Underlag för reseutlägg till PF 2019 

7. Pudelnytt, Facebook och hemsida 
Material ska vara Pudelnytt 2 tillhanda senast den 15 Maj , och inlämnat till  Lena Blank 1 vecka innan.  

8. Utställningar 
Utställningskommiten planerar ett möte för att stämma av kommande utställningar. Maria Byström som bokar våra 
domare önskar få in fler förslag på domarnamn. 

9. Reseersättning 
 Reseersättning till funktionärer föreslås av kommiten till nästa styrelsemöte 

 



 

10. Hur kan vi stötta ombuden 
Styrelsen beslutar att införa en stående punkt på dagordningen gällande ombud. Om det är något aktuellt vi ska 
informera ombuden om samt om vi vill ha in synpunkter från ombuden.  

Styrelsen ska även öppna upp för diskussioner och presentationer på SPK norras Ombudsgrupp.  

11. Övriga frågor 
a. Rapport från fullmäktige  

Maria Wassberg gav en rapport från vad som sades och beslutades på pudelfullmäktige.  
 

b. BPH 

Möjligheten för genomförande av BPH kommer att kunna göras i Nordmaling till hösten, platserna 
Vallsta och Gran undersöks fortfarande 

Det finns ytterligare förslag för året 2019 att genomföra en uppfödarutbildning “light” och en 
rallylydnadstävling  

c. Äskande från ombud i Örnsköldsvik. 

Styrelsen beslutade att ge ombudet i Örnsköldsvik en budget på 300 kr för inköp av fika till deras 
medlemsmöte.  

12. Nästa möte 
Thomas ger nya förslag på Doodle för ett fysiskt möte i Juni 

 

13. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet  
 
 

Vid protokollet: Justerat: 

  

Kerstin Lööf Thomas Wahlström 

Protokollförare Ordförande 

  
 
 
 

 

 


