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Styrelseprotokoll  
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

Föreningens namn Svenska pudelklubben norra avdelning 

Organisationsnummer 894003-7065 

Datum  2022-10-31 

Plats  Digitalt 

Närvarade 

 

1.  Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande: 
Thomas Wahlström 
 

2.  Till justeringsperson jämte ordföranden valdes: 
Maria Wassberg  
 

3.  Föregående Protokoll 
- Föregående protokoll gicks igenom 
 

4.  Nästa mandatperiod 
- Valberedningen var inbjuden men hade inte möjlighet att närvara 
- Genomgång av styrelsemedlemmarnas syn på nästa mandatperiod. 
 

5.  Ekonomi  
Tillgång till Nordea, nödvändiga protokoll har skickats in. 
- Aktuell prognos, Genomgång av prognos, se bilaga. 
- Genomgång av resultaträkning, se bilaga 
- Slutgiltiga summan för sponsring av Klippkurs är 5250 kr 
 

6.  Pudelnytt, Facebook och Hemsidan 
- Text om hur vi firat pudelklubben 80 år,  
Helena skickar in. Kort text och bilder från aktiviteter under året. 
 
- Publicering av utställningskatalog på hemsida och Facebook har fungerat 
bra. 
 

7.  Aktiviteter 
- BPH – Tas upp på nästa möte 
- Digitalt möte med ombuden – Anna jobbar vidare med ett brev till 
ombuden. 

Styrelsens 
sammansättning och 
närvaro 

Ordförande Thomas Wahlström X 
Vice ordförande Helena Troéng X 
Kassör Ann Hammarström X 
Sekreterare Mathilda Lindberg X 
Ledamot Anna Lindgren X 
Ledamot Isac Adolfsson X 
Ledamot Vakant  
Suppleant Maria Wassberg X 
Suppleant Maria Karlsson X 
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8.  Utställningar 
  
- Utvärdering av Gnarp – Väldigt bra lokal, förslag att boka den igen nästa 
år, Maria W hör om den går att boka till nästa år. 
 
- Styrelsens arbete med utställningar (se checklista) – Thomas har gjort ett 
förslag som vi börjar använda nu på en gång. Checklistan finns i Rushfiles. 
 
- Domare 2023 och 2024 – Helena kollar med SKK om samarrangemang. 
Planera med två domare i Gnarp. Diskussion kring val av domare. Helena 
lägger upp lista på domarförslag på messenger för godkännande.  
 
- Inofficiell utställning 19 februari Nordmaling. Domare är inte bokad, Anna 
har förslag på domare som kontaktas. Anmälan behöver öppnas ganska 
snart. Anmälningsavgiften behöver bestämmas och tas upp på nästa möte. 
 
 

9.  Skrivelse om placering av pudelklubbens evenemang 
CS svar på skrivelse – styrelsen har mottagit CS svar och förstår 
resonemanget men hoppas att det framöver tas hänsyn till 
transportmöjligheter vid val av plats för arrangemang. Även insändaren har 
fått svaret. 
 

10.  Inkomna skrivelser 
- Information om digitalisering (se bilaga) – mer information kommer. 
- CS skrivelse till Svenska Kennelklubben (Se bilaga)  
 

11.  Årsmöte 
- Inbjudan - Genomgång av Inbjudan och formuleringen för att vara 
berättigad till diplom. Till pudelnytt 1 november. 
 

12.  Övriga frågor 
- Redovisning från SPK verksamhetskonferens 
- Förtjänsttecken, om det finns några förslag meddela Thomas. 
- Helena kollar vidare på olika varianter på någon typ av flagga vi kan ha 
med vid olika aktiviteter, frågan tas upp på nästa möte. 
 

13.  Nästa möte 
Ett kortare möte om Inofficiell och ett ordinarie styrelsemöte. Thomas 
skickar ut Doodle. 
 

14.  Mötet avslutas 
 

 

  


