
 
SPK Norra avdelningen 

Dagordning  
Styrelsemöte nr: 9 
Datum:  2020-08-03 
Tid: 19:00 
Plats: Telefon 
Närvarande:  Sven Lindahl, Thomas Wahlström,  Kerstin Lööf,  Isac Adolfsson, Maria Wassberg, 

Marita Nordin, Helena Troéng, Maria Karlsson. 
 

Anmält förhinder: 
 

Kerstin Lööf 

  
1.  Mötet öppnas Ordförande öppnar mötet 

2.  Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 
 

3.  Protokoll förare Helena Troéng valdes som protokollförare för mötet. 

4.  Föregående protokoll Föregående protokoll lades till handlingarna 

5.  Ekonomi Då vi inte har några aktiviteter igång har det inte 
heller förekommit några transaktioner. 
Sista oktober löper pudelklubbens avtal med 
redovisningssystemet VISMA ut. Det blir därefter 
upp till varje avdelning att själva välja vilket system 
som ska användas. Styrelsen beslutade att välja  
”VISMA för föroreningar” och överlät till Ann att 
starta ett abonnemang. 

6.  Pudelnytt, Facebook och hemsida Isac ser till att manusstopp för kommande nummer av 
PudelNytt publiceras på hemsidan. 
 
Helena har blivit kontaktad av ett ombud som 
påpekat att vissa länkar på hemsidan strular. Helena 
kontaktar webmaster. 

7.  Utställning Flytt av utställningen i Vännäs i juni har blivit 
godkänd och kommer nu att hållas 20/9 i Umeå. 
 
Utställningen i Umeå 20/9 
SKK har öppnat upp för att mindre utställningar ska 
kunna genomföras genom att bland annat ha 
starttider/startgrupper och vädja till regional prägel. 
Utställningskommittén fortsätter därför planerna på 
att hålla utställningen i Umeå 20/9. Susanne Nilsson, 
som skulle ha dömt på vår utställning i Vännäs i juni, 
har tackat ja till att döma. Utställningskommittén 
kommer att ta fram ett förslag på hur utställningen 
ska kunna genomföras på ett säkert sätt till nästa 
möte (tex hygien, inmätning av hundar, starttider 
mm). Marita står som kontaktperson och tar emot 
frågor om utställningen. Styrelsen beslutade att 
anmälningsavgiften betalas tillbaka till de som ej kan 



 
delta på grund av symtom på covid-19. Avanmälan 
ska göras innan bedömningen av rasen påbörjas. 
SPK västra har bjudit in till en gemensam diskussion 
kring covid-anpassning av utställningar som även vår 
styrelse vill delta i. 
 
Utställningen i Sundsvall i oktober 
Styrelsen avvaktar med att ta beslut om att ställa in 
Sundsvallsutställningen. 
 

8.  Aktiviteter Föreläsningen med Patric Ragnarsson är flyttad till 
hösten, inget datum är bestämt. 
 
Maria W har tillsammans med Hälsinge Djurklinik 
tagit fram en film med ”Sommartips” som 
publicerades på Facebook. Maria W ser till att de som 
hjälpt till att ta fram filmen får en tackblomma eller 
liknande. 
 
Aktivitetskommittén har varit avvaktande på grund 
av den rådande pandemin. 
 
BPH i Nordmaling kommer att hållas 26/9. Styrelsen 
beslutade att sponsra varje medlem som anmäler sig 
med 200 kr. 
”Träna med oss” drar igång igen till hösten på onsdagar kl 
19 i Umeå (Bräntberget). Thomas och Maria K ansvarar. 
 

9.  Övriga frågor Kommande årsmöte. Thomas kollar med 
studiefrämjandet om de har en lokal ledig 13-14/2 
2021. 
 

10.  Nästa möte Nästa möte hålls i slutet av augusti eller början på 
september. Förslag på datum skickas ut via doodle. 
 

11.  Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet och tackade för 
deltagandet 
 

 

---------------------------------------                              ----------------------------------- 

 

 

Protokollförare Kerstin Lööf                                                 Justeras Thomas Wahlström 


