
 
SPK Norra avdelningen 
  Protokoll styrelsemöte 

 
Styrelsemöte nr: 4 

Plats: Teams 

Tid och datum: 2021-05-06 kl.18.00 

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

Inbjudna men ej deltagande: Helena Troéng, Ann Hammarström, 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 
Inget nytt. 

5. Pudelnytt, Facebook och hemsida 
Isak har lagt ut datum för att meddela önskemål om aktiviteter till pudelnytt. 

Thomas påminner om presentation av styrelsemedlemmarna till Pudelklubben norras Facebooksida, skicka 
till Bea. 

6. Aktiviteter 
BPH - Helena har kontaktat Strandvallens hundskola om möjlighet att anordna BPH, men har inte fått svar 
ännu. Marita ringer och frågar. 

7. Utställningar 
Det har varit möte i utställningskommittén. 

Vännäs i mitten av juni – beslut att inte anordna utställningen i Vännäs, förslag att utställningen flyttas till 
Umeå i september, utställningskommittén ansöker om datum. 

Östersund 8 augusti – beslut att utställningen ställs in. 

Maria K meddelar Bea om ändringarna för information till hemsidan. 

Exteriörbedömning – behovet bedöms inte tillräckligt stort för att anordna exteriörbedömning nu. Frågan tas 
upp igen om behovet uppstår.  

8. Övrigt 
Thomas gick igenom informationsmejl från CS från 5 maj.  

CS kontaktpersoner för norra - Christina Anehagen och Beatrice Utterström, Thomas bjuder in dem till nästa 
möte. 



 
Personer önskas till gruppen för rådgivning, uppfödning och utbildning – Marita deltar 

Möte om RAS – rasbeskrivning av pudel, vad ska vi jobba för och se upp med – Marita deltar och hör med 
Helena om hon också vill delta. 

9. Nästa möte 
Thomas skickar doodle med förslag på tider 14–20 juni. 

10. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet  

 
Vid protokollet:  Justerat: 

  

Mathilda Lindberg Thomas Wahlström 

Protokollförare Ordförande 
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