
 
SPK Norra avdelningen 

Protokoll styrelsemöte 
 

Styrelsemöte nr:  

Plats:  

Tid:  

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 Helena Troéng  

 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

 

5. Ekonomi 
Kassören lämnade en rapport.  

Ann, Maria K och Thomas ska träffas i början av januari för att sätta en budget för 2020. 

6. Inkommen post 

Maria K gick igenom inkommen post. 

7. Pudelnytt, Facebook och hemsida 

Inbjudan till årsmötet kommer att finnas i nästa nummer av PudelNytt som kommer i slutet av december.  

 

8. Utställningar 

Maria K har gått en ”brush-up” för CUA. 



 
a)       Styrelsen beslutade om plats för officiella utställningar 2022 i samarrangemang med de lokala 
kennelklubbarna (28-29 maj i Byske, 18-19 juni i Vännäs, 13-14 augusti i Överkalix och oktober i Sundsvall. 

b)      Den årliga inofficiella utställningen kommer att hållas söndagen 23/2 i Nordmalings ridhus. 

c)       Styrelsen beslutade att ge utställningskommitéen 3000 kr för inköp av priser till inoffen. 

9. Årsmötet 

Vem ansvarar för: 

a)       Kassarapport från ombuden 

Thomas 

b)      Verksamhetsplan och inhämtning från ombuden 

Thomas 

c)       Balansrapport och Resultatrapport 

Ann 

d)      Budget för 2020/2021 

Thomas, Ann, Maria K 

e)      Sammanställning av Norrlands vinstrikaste (diplom och placering 1-3 plats) 

Helena 

f)        Sammanställning av inskickade resultat från de arbetande grenarna samt diplom/tavlor 

Marita 

g)       Inköp av blommor och blomstercheckar 

Thomas 

h)      Fika 

Maria W, Kerstin 

 

 

10. Övriga frågor 

a.  Per kapsulabeslut: Årsmötet beslutades att hållas 8/2 2020 kl 14 på Tråggränd, Umeå. 

b. Styrelsen beslutade att bara gå igenom den post som kräver beslut eller annan särskild hantering, 
annars är det upp till alla styrelsemedlemmar att själva läsa sin mail för att hålla sig uppdaterad. 

c. Medlemmar som föreslås tilldelas pudelklubbens förtjänsttecken ska vara CS tillhanda senast 31/12. 
Inga förslag har inkommit. 



 
11. Information till ombuden 

Ingen information. Marita och Sven tar kontakt med ombuden för en gemensam satsning på ”pudelns dag”. 

12. Sammanfattning av dagens möte för publicering på webb 

Vid styrelsemöte 8/12 2019 har årsmötet 2020 planerats, datum och plats för inoffen bestämts (Söndagen 23/2 i 
Nordmalings ridhus) och officiella utställningar för 2022 i samarrangemang med de lokala kennelklubbarna beslutats 
(28-29 maj i Byske, 18-19 juni i Vännäs, 13-14 augusti i Överkalix och oktober i Sundsvall. 

13. Nästa möte 
Nästa möte blir Telefonmöte 8/1 2020 kl 19. 

14. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet  

 
 

Vid protokollet: Justerat: 

  

Helena Troéng Thomas Wahlström 

Protokollförare Ordförande 
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