SPK Norra avdelningen
Dagordning
Styrelsemöte nr: 5
Datum: 2021-06-07
Tid: 19.00
Plats: Teams
Närvarande:
Anmält förhinder:
Gäst:

Thomas Wahlström, Helena Troéng, Isac Adolfsson, Maria Karlsson, Mathilda Lindberg
Sven Lindahl, Ann Hammarström, Maria Wassberg, Marita Nordin,
Christina Anehagen

1.

Mötet öppnas

2.

Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns.

3.

CS kontaktpersoner

Christina Anehagen deltar på mötet som
representant för CS.
Vad innebär kontaktpersonsrollen och hur
samarbetar vi på bästa sätt?
Vi vill skapa förutsättningar för god och
regelbunden dialog. Hur ska kontakten se ut?
Förslag:
Närvara vid konstituerande möte.
Närvara vid årsmötet.
Närvara vid norras styrelsemöte återkommande
ett par gånger per år. Inklusive uppdatering om
vad som pågår både från CS och Norra.
Nytt från CS: Från gruppen för rådgivning,
utbildning och uppfödning, förslag om att byta
namn från kloka gummor till mentorer. Mentorer
kommer finnas både för tikar och hanhundar. Det
kommer utformas ett program för mentorerna så
att de ska ha samma grund i rådgivningen.
Nytt från Norra: Mycket har påverkats av Corona
det senaste året. Utställningar är på gång men är
flyttade i tid på grund av Corona. Vill ordna ett
BPH under året.
Aktiviteter och kurser efterfrågas från norra
delen. Aktivitetsgruppen har varit i kontakt med
ombuden om att komma igång med aktiviteter.

4.

Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna

5.

Ekonomi

Det köptes rosetter 2020 som räcker även för
2021. I budget finns en summa med för rosetter
som vi kan använda till något annat.

Beslut –
Utse Thomas Wahlström till administratör för
Nordea business.
6.
7.

Pudelnytt, Facebook och
hemsida
Klubbverksamhet sommaren
2021

8.

Aktiviteter

9.

Utställningar

Inget nytt.
På inbjudan till Ersmark utställningarna ska det
framgå att om det blir för många anmälda utifrån
gällande restriktioner kommer valpklassen tas
bort och efter det gäller först till kvarn för
anmälan om fler behöver tas bort.
Aktivitetsgruppen har varit i kontakt med
ombuden för diskussion om aktiviteter. Nu finns
det igen möjlighet att utföra aktiviteter utomhus.
Aktivitetsgruppen finns som stöd för ombuden.
Thomas pratar med ombud för att försöka få i
gång allmänna träningarna på Mariehemsängarna.
Önskan om att det blir kvällstid på onsdagar.
Utställningar 2023, se bilaga. De utställningar vi
ansökt om har blivit beviljade.
Ersmark- 11/9 lokal bokad, planerar att öppna
anmälan 1 augusti och stänga anmälan 14 augusti,
kan vid behov förlängas några dagar. All info
behöver skickas ut senast tre veckor innan.
Sundvall – 10/10 Klass arena bokad söndag,
Klassa rena finns inte tillgänglig lördag.
Anmälan bör kunna öppnas senast 1 september.
Styrelsemöte önskas innan för beslut beroende på
hur restriktionerna ser ut.
Utställningskommittén har haft möten och delat
upp uppgifter inom gruppen.
CUA – certifierad utställningsarrangör.
Kvalitetskontroll av att utställningen utförs enligt
SKK:s regler. Det skulle vara bra med fler inom
Pudelklubben Norra. Maria K hör med övriga i
utställningskommittén.
RAS mötet, se bilaga
Helena rapporterar från RAS-mötet. Något typ av
webbinar skulle vara bra.

10.

Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

11.

Nästa möte

Gemensam träff tidigt i höst, utomhus. Söndag
15, 22 eller 29 augusti. Thomas gör en Doodle.

12.

Mötets avslutande

