
 
SPK Norra avdelningen 

Dagordning  
 

Styrelsemöte nr:  6 
Datum:  2021-08-22 
Tid:  09:00 
Plats:  Yttertavle bygdegård 
Närvarande:  Thomas Wahlström, Helena Troéng, Isac Adolfsson, Mathilda Lindberg, Maria Wassberg, 

Marita Nordin, Maria Karlsson (via telefon) och Ann Hammarström (via telefon). 
  

1.  Mötet öppnas  

2.  Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns 

3.  Föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna 

4.  Ekonomi Inga särskilda händelser i ekonomin. 
 
Beslut  
Styrelsen beslutar att köpa skrivare till kassören, 
budget 1000 kr. 
 

5.  Pudelnytt, Facebook och 
hemsida 

Rapport ges från Bea om Hemsida och FB.  
Hemsidan (sidan för norra) har haft 685 besök 
senaste 30 dagarna främst sidorna om utställning 
och om avdelningen. 
 
Facebooksidan för norra har 1457 följare 
 

6.  Aktiviteter Utvärdering av BPH.  
5 anmälda hundar och det flöt på bra under dagen 
dock skickades informationen inför BPH:t ut till 
deltagarna sent. Något vi får förbättra till nästa 
gång.  
  
Ombuden har blivit kontaktade, de flesta ligger 
lågt på grund av Covid-19 men det finns några 
promenader och ringträningar inplanerade. 
Marita informerade från gruppen för utbildning 
av nya uppfödare att kloka gummorna tas bort 
och ersätts av mentorer. Det kommer vara flera 
mentorer per avdelning. Personer finns för norra. 
 

7.  Utställningar Inför utställningen i Ersmark. Det rullar på. Fikat 
blir självbetjäning och det kommer inte finnas 
möjlighet till hantering av kontanter utan det är 
Swish som gäller. 
 

8.  Fortsatt arbete Diskussion kring arbetsfördelning och upplägg 
för styrelsens arbete.  



 
Marita, Isac och Maria K går igenom checklistan 
och plan för utställningsarbete inför nästa 
styrelsemöte.  
 
Punkt med arbetsfördelning tas upp på nästa 
styrelsemöte. 
 
Helena bokar domare för 2022 och 2023. 
 

9.  Övriga frågor Det har efterfrågats möjligheten till 
uppfödarutbildning i pudelklubbens regi. 
Styrelsens bedömning är att det i dagsläget inte är 
möjligt att anordna en sådan utbildning inom 
norra utan hänvisar till SKK:s 
uppfödarutbildning. Helena och Marita diskuterar 
detta vidare och om det kan finnas alternativ med 
information till nya uppfödare. 
 
Presentkort vid utställning. Helena tillsammans 
med Maria K ser över möjligheten att återinföra 
presentkorten. 
 
Det finns möjlighet att adjungera in ersättare för 
Sven före årsmötet men styrelsen väljer att 
avvakta. 
 
Valberedningen bjuds in till nästa möte. 
 

10.  Nästa möte 26 september kl 9-12 Yttertavle bygdegård 

 

 


