Styrelsemöte nr:
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

SPK Norra avdelningen
Dagordning
10
2020-08-31
19:00
Telefon
Sven Lindahl, Thomas Wahlström, Kerstin Lööf, Isac Adolfsson, Maria Wassberg,
Marita Nordin, Helena Troéng, Maria Karlsson.

Anmält förhinder:
1.

Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet

2.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3.

Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna

4.

Ekonomi

Ann berättar att det av naturliga skäl iom denna
pandemi inte händer något med vår ekonomi, däremot
en önskan om att även ordförande kan teckna sig som
behörig till bokföringsprogrammet wisma. Beslut tas
senare.

5.

Pudelnytt, Facebook och hemsida

Det upplevs som att pudelnytt får in väldigt lite
material att publicera, vi diskuterar att det kan vara en
effekt av att pudelklubben har en aktiv facebooksida.

6.

Aktiviteter

Platserna till BPH i Nordmaling fylldes snabbt , men
2 av hundarna var för unga så i dagsläget finns en plats
vakant
Patric Ragnarsson kommer att ha en digital
föreläsning under Okt månad

7.

Utställning

Styrelsen har fått en förfrågan om vi har synpunkter
på en ny rasdomare Per Lundström, efter en tydlig
presentation om hans kunskaper tillstyrker vi hans
auktorisation som pudeldomare.
Domaren som dömer på vår specialutställning i
Ersmark önskar att alla utställare har munskydd under
bedömningen. Utställningskommittén jobbar på
detaljer runt de som gäller smittskydd. Styrelsen
godkände förslaget på Ittala skål som certpresent.
Styrelsen ansvarar för utställningen inom våra
avspärrade områden, det finns förfrågan om ev
försäljning och tältning som sker utanför området , då
får de själva ta ansvar utifrån folkhälsomyndighetens
riktlinjer.

Styrelsen ger utst kommiten att planera för en 2 dagars
utst i Sundsvall 10-11/10
8.

Övriga frågor

Möten i pudelklubben blir i framtiden på Teams
istället för messenger eller Zoom
Styrelsen tar kostnad för bilresa och 3 personer till
verksamhetskonferensen 24-25/10

9.

Nästa möte

Nästa möte blir den 22/9 kl 20.00

10.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för
deltagandet

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

Protokollförare Kerstin Lööf

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

Justeras Thomas Wahlström

