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SPK Norra avdelningen 
  Protokoll styrelsemöte 

 
Styrelsemöte nr: 3 

Plats: Teams 

Tid: 18.00 

Närvarande: Thomas Wahlström, Marita Nordin, Mathilda Lindberg, Ann Hammarström, Maria Wassberg, Helena 
Troéng, Isac Adolfsson 

Inbjudna men ej deltagande: Maria Karlsson, Sven Lindahl 

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

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

4. Ekonomi 
Kassören ger en rapport om ekonomin, just nu låg aktivitet 

5. Pudelnytt, Facebook och hemsida 
Presentation av styrelsemedlemmarna till Pudelkubben norras facebook sida skickas till Bea. Namn 
styrelsepost, år i styrelsen, vad gör ni på fritiden med er pudel mm. Se mail skickat från 
fb.norra@pudelklubben.se 19/3. 

Påsktävling – Bea har kontaktat Svedea för sponsring av tävling men önskar också sponsring men 200 kr från 
pudelklubben norra. Styrelsen beslutar att sponsra med 200 kr. 

Fråga från Bea, finns vandringspris kvar? – Inga vandringspris delas ut längre. 

Thomas skriver ihop en presentation av kommittéerna till hemsidan. 

Styrelsen uppmärksammar att både Helena är med i senaste pudelnytt och det finns även en bild på Loke på 
baksidan. 

 
6. Aktiviteter 

Förslag på teman på föreläsning, vardagsklippning, klippning av valp, alla som kommer på något lite roligt att 
filma med sin pudel gör det och skickar filmen till Thomas. Finns fler förslag meddelas Marita. 
Eventuellt kan klippkurs utomhus under tak anordnas närmre sommaren. 
BPH till hösten – Helena kollar upp det 

7.  Utställningar 
Byske – Utifrån rådande läge ställs den utställningen in. 

Exteriörbedömningar – avvaktar lite längre och ser om restriktionsläget ändras så att utställningar kan 
anordnas. Frågan tas upp igen på nästa möte. 
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Pudelklubben har ingen fodersponsor, fråga från CS vad vi behöver av en sådan sponsor. Vad behövs per år, 
mängder av priser, reklamskyltar, band mm. Styrelsen konstaterat att desto mer desto bättre. Thomas svarar 
CS. 

8. Övrigt 
Fredrik har kontaktat Thomas om medlemsstatistik från årsmötet det var fel angivet, vi är ca 450 
medlemmar. 

Ordförande ger en rapport från Pudelfullmäktige 

CS har beslutat att ställa in listorna för 2021 fram till sommaren. Nytt beslut tas där efter.  

Fråga från CS – vem eller vilka i norra avdelningen jobbar med uppfödar- och avelsfrågor, främst RAS frågor. 
Helena och Marita blir kontaktpersoner. 

Information om att vi har fått en lista på domare som är specialister på pudel.  

9. Nästa möte 
Nästa möte Thomas skickar doodle med förslag på mötestider under 3-10 maj. 

10. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet  

 
Vid protokollet:  Justerat: 

  

Mathilda Lindberg Thomas Wahlström 

Protokollförare Ordförande 

 
 

 

 
 A

M
L,

 L
TW

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k



[
  {
    "personal_id": "59662e0828f0221df39439a9a81424352578598ac50d3d49671190c3440203b6",
    "sign_ip": "77.53.61.160",
    "full_name": "Leif Thomas Wahlström",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "77.53.61.160",
      "orderRef": "2b8043c7-1a96-49b0-ab21-ee0edb14ba72",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Leif Thomas Wahlström",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "32a8cc8fdb6be2a61ba266664b412275f6ea5f2cda2565db5cd0ccde338ba9c8",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 173126
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-04-14 08:54",
    "sign_time": "2021-04-14T06:54:42.645Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll 210413.pdf\nStorlek: 173126 byte\nHashvärde SHA256: 32a8cc8fdb6be2a61ba266664b412275f6ea5f2cda2565db5cd0ccde338ba9c8",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "b6be7667161041100642fb54d3194f83696a39b5a022de76c838ef8040cd778b",
    "sign_ip": "78.69.19.33",
    "full_name": "Anna Mathilda Lindberg",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "78.69.19.33",
      "orderRef": "cab92614-6e56-40eb-98cb-77b89ff911ae",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Anna Mathilda Lindberg",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "32a8cc8fdb6be2a61ba266664b412275f6ea5f2cda2565db5cd0ccde338ba9c8",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 173126
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-05-04 17:28",
    "sign_time": "2021-05-04T15:28:00.372Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll 210413.pdf\nStorlek: 173126 byte\nHashvärde SHA256: 32a8cc8fdb6be2a61ba266664b412275f6ea5f2cda2565db5cd0ccde338ba9c8",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




 
SPK Norra avdelningen 
  Protokoll styrelsemöte 


 
Styrelsemöte nr: 3 


Plats: Teams 


Tid: 18.00 


Närvarande: Thomas Wahlström, Marita Nordin, Mathilda Lindberg, Ann Hammarström, Maria Wassberg, Helena 
Troéng, Isac Adolfsson 


Inbjudna men ej deltagande: Maria Karlsson, Sven Lindahl 


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


2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 


3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 


4. Ekonomi 
Kassören ger en rapport om ekonomin, just nu låg aktivitet 


5. Pudelnytt, Facebook och hemsida 
Presentation av styrelsemedlemmarna till Pudelkubben norras facebook sida skickas till Bea. Namn 
styrelsepost, år i styrelsen, vad gör ni på fritiden med er pudel mm. Se mail skickat från 
fb.norra@pudelklubben.se 19/3. 


Påsktävling – Bea har kontaktat Svedea för sponsring av tävling men önskar också sponsring men 200 kr från 
pudelklubben norra. Styrelsen beslutar att sponsra med 200 kr. 


Fråga från Bea, finns vandringspris kvar? – Inga vandringspris delas ut längre. 


Thomas skriver ihop en presentation av kommittéerna till hemsidan. 


Styrelsen uppmärksammar att både Helena är med i senaste pudelnytt och det finns även en bild på Loke på 
baksidan. 


 
6. Aktiviteter 


Förslag på teman på föreläsning, vardagsklippning, klippning av valp, alla som kommer på något lite roligt att 
filma med sin pudel gör det och skickar filmen till Thomas. Finns fler förslag meddelas Marita. 
Eventuellt kan klippkurs utomhus under tak anordnas närmre sommaren. 
BPH till hösten – Helena kollar upp det 


7.  Utställningar 
Byske – Utifrån rådande läge ställs den utställningen in. 


Exteriörbedömningar – avvaktar lite längre och ser om restriktionsläget ändras så att utställningar kan 
anordnas. Frågan tas upp igen på nästa möte. 







 
Pudelklubben har ingen fodersponsor, fråga från CS vad vi behöver av en sådan sponsor. Vad behövs per år, 
mängder av priser, reklamskyltar, band mm. Styrelsen konstaterat att desto mer desto bättre. Thomas svarar 
CS. 


8. Övrigt 
Fredrik har kontaktat Thomas om medlemsstatistik från årsmötet det var fel angivet, vi är ca 450 
medlemmar. 


Ordförande ger en rapport från Pudelfullmäktige 


CS har beslutat att ställa in listorna för 2021 fram till sommaren. Nytt beslut tas där efter.  


Fråga från CS – vem eller vilka i norra avdelningen jobbar med uppfödar- och avelsfrågor, främst RAS frågor. 
Helena och Marita blir kontaktpersoner. 


Information om att vi har fått en lista på domare som är specialister på pudel.  


9. Nästa möte 
Nästa möte Thomas skickar doodle med förslag på mötestider under 3-10 maj. 


10. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet  


 
Vid protokollet:  Justerat: 


  


Mathilda Lindberg Thomas Wahlström 


Protokollförare Ordförande 


 
 


 


 





		1. Mötet öppnas

		2. Godkännande av dagordningen

		3. Föregående protokoll

		4. Ekonomi

		5. Pudelnytt, Facebook och hemsida

		7.  Utställningar

		8. Övrigt

		9. Nästa möte

		10. Mötet avslutas



		2021-05-05T13:44:36+0000


	



