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SPK Norra avdelningen 

Dagordning  
 

Styrelsemöte nr:  8 
Datum:  2021-12-07 
Tid:  18:00 
Plats:  Facebook 
Närvarande:  
 
Frånvarande: 

Thomas Wahlström, Helena Troéng, Mathilda Lindberg, Marita Nordin, och Ann 
Hammarström. Adjungerad Anna Lindgren 
Maria Karlsson, Maria Wassberg och Isac Adolfsson 

  
1.  Mötet öppnas  

2.  Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns, punkten 
Valberedning tas bort. 

3.  Föregående protokoll Läggs till handlingarna 

4.  Ekonomi Rapport från kassören. Återkommer med 
rapport om hur utställningarna gått. 
Redovisning från ombuden – det har varit 
väldigt lite aktiviteter på grund av Corona 

5.  Pudelnytt, Facebook och hemsida Inget nytt.  

6.  Pudelklubbens 
verksamhetskonferens 

Thomas och Mathilda rapporterade från 
verksamhetskonferensen. 
 

7.  Aktiviteter Ombudsbrev – bordläggs till nästa möte. 
 

8.  Utställningar Ansvarsfördelning gick igenom 
 
Utställningar 2024 – när har SKK sina 
utställningar. Helena pratar med Maria K 
om datumen. 
 
Inofficiell utställning i Nordmaling 27 
februari – ställs in pga Corona 
 
Domare –  
2022-Byske maj klar 
Sundsvall oktober klar 
 
2023-Vännäs klar 
 
Helena jobbar vidare med att få tag på 
domare till övriga inplanerade utställningar 
 
Presentkort på utställning – Helena har 
pratat med västra där det inte finns kvar 
längre. Mellansvenska har presentkort. 
Frågan tas upp på nästa möte för beslut. 
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9.  Årsmöte Håller kvar vid planeringen för fysiskt 
årsmöte men vi håller oss uppdaterade om 
aktuella restriktioner och rekommendationer 
från SKK. 
 
Thomas jobbar med Verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan. 
 

10.  Övriga frågor Protokollutdrag UtsK gicks igenom. 
 

11.  Nästa möte Thomas skickar ut Doodle med tider kring 
24–27 januari 

12.  Mötets avslutande  

 

 A
M

L,
 L

TW
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k






 
SPK Norra avdelningen 


Dagordning  
 


Styrelsemöte nr:  8 
Datum:  2021-12-07 
Tid:  18:00 
Plats:  Facebook 
Närvarande:  
 
Frånvarande: 


Thomas Wahlström, Helena Troéng, Mathilda Lindberg, Marita Nordin, och Ann 
Hammarström. Adjungerad Anna Lindgren 
Maria Karlsson, Maria Wassberg och Isac Adolfsson 


  
1.  Mötet öppnas  


2.  Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns, punkten 
Valberedning tas bort. 


3.  Föregående protokoll Läggs till handlingarna 


4.  Ekonomi Rapport från kassören. Återkommer med 
rapport om hur utställningarna gått. 
Redovisning från ombuden – det har varit 
väldigt lite aktiviteter på grund av Corona 


5.  Pudelnytt, Facebook och hemsida Inget nytt.  


6.  Pudelklubbens 
verksamhetskonferens 


Thomas och Mathilda rapporterade från 
verksamhetskonferensen. 
 


7.  Aktiviteter Ombudsbrev – bordläggs till nästa möte. 
 


8.  Utställningar Ansvarsfördelning gick igenom 
 
Utställningar 2024 – när har SKK sina 
utställningar. Helena pratar med Maria K 
om datumen. 
 
Inofficiell utställning i Nordmaling 27 
februari – ställs in pga Corona 
 
Domare –  
2022-Byske maj klar 
Sundsvall oktober klar 
 
2023-Vännäs klar 
 
Helena jobbar vidare med att få tag på 
domare till övriga inplanerade utställningar 
 
Presentkort på utställning – Helena har 
pratat med västra där det inte finns kvar 
längre. Mellansvenska har presentkort. 
Frågan tas upp på nästa möte för beslut. 
 







 
 


9.  Årsmöte Håller kvar vid planeringen för fysiskt 
årsmöte men vi håller oss uppdaterade om 
aktuella restriktioner och rekommendationer 
från SKK. 
 
Thomas jobbar med Verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan. 
 


10.  Övriga frågor Protokollutdrag UtsK gicks igenom. 
 


11.  Nästa möte Thomas skickar ut Doodle med tider kring 
24–27 januari 


12.  Mötets avslutande  


 






[
  {
    "personal_id": "59662e0828f0221df39439a9a81424352578598ac50d3d49671190c3440203b6",
    "sign_ip": "77.53.61.160",
    "full_name": "Leif Thomas Wahlström",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "77.53.61.160",
      "orderRef": "e558fc65-8de7-436a-a5bc-f0d2c948e338",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Leif Thomas Wahlström",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "ea28d1f0492aa2fc174bebee2be8d451170ea7ee1872c6d0e788dc4053037db2",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 156432
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-02-09 20:50",
    "sign_time": "2022-02-09T19:50:11.735Z",
    "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 2021-12-07.pdf\nStorlek: 156432 byte\nHashvärde SHA256: ea28d1f0492aa2fc174bebee2be8d451170ea7ee1872c6d0e788dc4053037db2",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "b6be7667161041100642fb54d3194f83696a39b5a022de76c838ef8040cd778b",
    "sign_ip": "78.72.147.173",
    "full_name": "Anna Mathilda Lindberg",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "78.72.147.173",
      "orderRef": "a3771a38-60f6-4786-93fe-208c9816fa8c",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Anna Mathilda Lindberg",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "ea28d1f0492aa2fc174bebee2be8d451170ea7ee1872c6d0e788dc4053037db2",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 156432
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-02-09 20:56",
    "sign_time": "2022-02-09T19:56:26.350Z",
    "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 2021-12-07.pdf\nStorlek: 156432 byte\nHashvärde SHA256: ea28d1f0492aa2fc174bebee2be8d451170ea7ee1872c6d0e788dc4053037db2",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]

		2022-02-09T19:57:12+0000


	



