
 
SPK Norra avdelningen 

Dagordning  
Styrelsemöte nr: 12 
Datum:  2020-10-29 
Tid: 18:00 
Plats: Teams 
Närvarande:  Sven Lindahl, Thomas Wahlström, Kerstin Lööf, Isac Adolfsson, Maria Wassberg, 

Marita Nordin, Helena Troéng. 
 

Anmält förhinder: 
 

Maria Karlsson 

  
1.  Mötet öppnas Ordförande öppnar mötet 

2.  Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 
 

3.  Valberedningen Diskussion om vilka som önskar fortsätta i styrelsen 
inför kommande mandatperiod.  
 

4.  Föregående protokoll Föregående protokoll lades till handlingarna 

5.  Ekonomi  Ann inväntar kvitton från Sundsvallsutställningen för 
att kunna sammanställa och redovisa resultatet 
Styrelsen beslutade att betala 3800 kr för en dator som 
kassören behöver för att kunna sköta bokföringen 
 

6.  Pudelnytt, Facebook och hemsida Sista dag för manus är 1 Nov och Thomas ser till att 
info om årsmötet kommer med 
 

7.  Aktiviteter Det är ett stort intresse för Patric Ragnarssons digitala 
föreläsning, med 39 anmälda nu 
 
CS kommer att sponsra med 999 kr och Spk Norra 
med lika mycket. totalt 1998 kr 
 

8.  Utställning Styrelsen diskuterade möjligheten att arrangera vår 
inofficiella utst i Feb och beslutade utifrån dagens 
pandemi att ställa in den utställningen och istället 
satsa på att få till en bra utst i Byske i Maj. 
 
Skk har presenterat ett förslag för lokalklubbarna att 
tillsammans med dem som huvudansvarig anordna 
exteriörbedömningar. Ett tillfälle att kunna meritera 
och utvärdera hundar inför avel, där det delas ut CK 
men inga konkurrensklasser 
 

9.  Övriga frågor Då CS efterlyst norras protokoll beslutades att vi i 
framtiden återgår till att publicera dem på vår hemsida 
 



 
De som deltog på verksamhetskonferensen digitalt, 
var inte med på detta möte så vi får en återkoppling 
senare. 
 
Spk Norra har inga motioner till Kf 2021 
 
Diskuterade om rallylydnad o freestyle på pudel SM 
och vi tror på få anmälda med inofficiella klasser och 
överlåter till arrangörerna att anordna detaljerna kring 
dessa. 
 

10.  Nästa möte Ordförande skickar ut en doodle med förslag på nästa 
möte v48-49 
 

11.  Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet och tackade för 
deltagandet 
 

 

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

 

 

Protokollförare Kerstin Lööf                                                 Justeras Thomas Wahlström 


