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SPK Norra avdelningen 

 

 

Styrelsemöte nr:  3 
Datum:  2022-05-08 
Tid:  10:00 
Plats:  Studiefrämjandet Klossen 

Umeå 
Närvarande:  
 
Frånvarande: 

Thomas Wahlström, Mathilda Lindberg, Maria Karlsson, Maria Wassberg, Ann 
Hammarström, Ulrik Nordström Löfgren, Helena Troéng och Isac Adolfsson 
Anna Lindgren 

  
1.  Mötet öppnas  

2.  Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns 

3.  Föregående protokoll Läggs till handlingarna 

4.  Pudelfullmäktige  

5.  Ekonomi Rapport från kassören, Skatteverket har skickat ut 

deklarationen, ska var inskickad senast 31 augusti.  

Överföring till sparkontot har utförts enligt beslut. 

Inköp av rosetter har gjorts enligt beslut. 

 

6.  Pudelnytt, Facebook och hemsida Information till pudelnytt ska vara klart senast nästa 

vecka. 

Thomas påminner igen om presentation av styrelsen 

på hemsidan, alla som inte skickat in presentat 

behöver göra det. 

7.  Aktiviteter BPH – Stransvallens i Nordmaling och Helena Tilly 

som beskrivare har bokats, blir troligtvis i augusti. 

Helena hör om exakt datum 

Försök har gjorts för att kunna anordna BPH i 

Öjebyn men det har inte gått att få tag på ansvariga. 

Förslag att Pudelklubben Norra istället för att 

anordna BHP själva ger möjlighet för medlemmar att 

ansöka om bidrag för deltagande vid BPH. Frågan tas 

upp igen på nästa möte. 

Det har startats fler lokala facebookgrupper för 

aktiviteter. Aktiviteter ska läggas ut i Norras 

facebookgrupp men kan därifrån länkas till lokal 

grupp. Aktivitetsgruppen tar upp det med ombuden. 

8.  Utställningar Byske 28 maj – Det har varit visst krångel med 

anmälningar på grund av att betalsystemet bytts. Det 

är många anmälda. För att underlätta städningen efter 

utställningen bestämdes att fler sopsäckar ska sättas 

upp.  

Vännäs – Anmälan är öppen. 

Sundsvall – Ingen lokal har bokats. Alla funderar på 

förslag, helst inom 5 mils radie från Sundsvall. 
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Thomas gör inlägg på norras facebookgrupp med 

fråga om tips. 

Digital katalog – Västra har det nu. Behöver kunna 

tidsstyra att katalogen blir tillgänglig på facebook 

och hemsida. Förslag att katalogavgiften läggs till på 

anmälningsavgiften och att det när detta införs inte 

finns papperskataloger till försäljning. Vi inför digital 

katalog från och med utställningen i Piteå. 

Höjning av avgift – Beslut att höja avgifterna enlig 

tabell nedan. 

 Utomhus Inomhus 

Vuxen 350 400 

Valp/veteran 250 300 

 

Inköp av priser – Extra rosetter och tallrikar har köpts 

in. Övriga priser köps in för det som blivit över i 

budget under posten rosetter. 

Utställningsplatser – Plats behöver anges för 2024. 

Maria K skickar in enligt planen som finns. 

9.  Övriga frågor Pudelklubben 80 år – Förslag om aktivitet på 

utställningar till exempel att bjuda på något tilltugg 

och dryck till finalen. 

Beslut att särskilda rosetter köps in, 16 st 3200 kr tas 

från sparkontot. 

Mathilda kontaktar Fredrik och frågar om det 

kommer finnas något material med anledning av 80 

års firandet och vad det finns för planer i övriga 

Pudelklubben. 

Mässa hundliv – 9-10 juli i Boden – Helena pratar 

med Denise och Christina om det finns intresse att 

delta. 

Justering av styrelsemötesprotokollen – Beslut att 

protokollen justeras av ordförande och vice 

ordförande och tas upp för information vid 

efterkommande styrelsemöte. 

Höjd milersättning – Beslut att Thomas köper in 

blanketter för ansökan om milersättning. 

Ombudsträff – Aktivitetsgruppen frågar ombuden om 

intresse för ombudsträff. 

Pudelseminariet – I Jönköping 17-18 september, mer 

information kommer. Tas upp igen på nästa möte.  

10.  Nästa möte 1 juni 18.00 digitalt 

11.  Mötets avslutande  
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Styrelsemöte nr:  3 
Datum:  2022-05-08 
Tid:  10:00 
Plats:  Studiefrämjandet Klossen 


Umeå 
Närvarande:  
 
Frånvarande: 


Thomas Wahlström, Mathilda Lindberg, Maria Karlsson, Maria Wassberg, Ann 
Hammarström, Ulrik Nordström Löfgren, Helena Troéng och Isac Adolfsson 
Anna Lindgren 


  
1.  Mötet öppnas  


2.  Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns 


3.  Föregående protokoll Läggs till handlingarna 


4.  Pudelfullmäktige  


5.  Ekonomi Rapport från kassören, Skatteverket har skickat ut 


deklarationen, ska var inskickad senast 31 augusti.  


Överföring till sparkontot har utförts enligt beslut. 


Inköp av rosetter har gjorts enligt beslut. 


 


6.  Pudelnytt, Facebook och hemsida Information till pudelnytt ska vara klart senast nästa 


vecka. 


Thomas påminner igen om presentation av styrelsen 


på hemsidan, alla som inte skickat in presentat 


behöver göra det. 


7.  Aktiviteter BPH – Stransvallens i Nordmaling och Helena Tilly 


som beskrivare har bokats, blir troligtvis i augusti. 


Helena hör om exakt datum 


Försök har gjorts för att kunna anordna BPH i 


Öjebyn men det har inte gått att få tag på ansvariga. 


Förslag att Pudelklubben Norra istället för att 


anordna BHP själva ger möjlighet för medlemmar att 


ansöka om bidrag för deltagande vid BPH. Frågan tas 


upp igen på nästa möte. 


Det har startats fler lokala facebookgrupper för 


aktiviteter. Aktiviteter ska läggas ut i Norras 


facebookgrupp men kan därifrån länkas till lokal 


grupp. Aktivitetsgruppen tar upp det med ombuden. 


8.  Utställningar Byske 28 maj – Det har varit visst krångel med 


anmälningar på grund av att betalsystemet bytts. Det 


är många anmälda. För att underlätta städningen efter 


utställningen bestämdes att fler sopsäckar ska sättas 


upp.  


Vännäs – Anmälan är öppen. 


Sundsvall – Ingen lokal har bokats. Alla funderar på 


förslag, helst inom 5 mils radie från Sundsvall. 







 


 


Thomas gör inlägg på norras facebookgrupp med 


fråga om tips. 


Digital katalog – Västra har det nu. Behöver kunna 


tidsstyra att katalogen blir tillgänglig på facebook 


och hemsida. Förslag att katalogavgiften läggs till på 


anmälningsavgiften och att det när detta införs inte 


finns papperskataloger till försäljning. Vi inför digital 


katalog från och med utställningen i Piteå. 


Höjning av avgift – Beslut att höja avgifterna enlig 


tabell nedan. 


 Utomhus Inomhus 


Vuxen 350 400 


Valp/veteran 250 300 


 


Inköp av priser – Extra rosetter och tallrikar har köpts 


in. Övriga priser köps in för det som blivit över i 


budget under posten rosetter. 


Utställningsplatser – Plats behöver anges för 2024. 


Maria K skickar in enligt planen som finns. 


9.  Övriga frågor Pudelklubben 80 år – Förslag om aktivitet på 


utställningar till exempel att bjuda på något tilltugg 


och dryck till finalen. 


Beslut att särskilda rosetter köps in, 16 st 3200 kr tas 


från sparkontot. 


Mathilda kontaktar Fredrik och frågar om det 


kommer finnas något material med anledning av 80 


års firandet och vad det finns för planer i övriga 


Pudelklubben. 


Mässa hundliv – 9-10 juli i Boden – Helena pratar 


med Denise och Christina om det finns intresse att 


delta. 


Justering av styrelsemötesprotokollen – Beslut att 


protokollen justeras av ordförande och vice 


ordförande och tas upp för information vid 


efterkommande styrelsemöte. 


Höjd milersättning – Beslut att Thomas köper in 


blanketter för ansökan om milersättning. 


Ombudsträff – Aktivitetsgruppen frågar ombuden om 


intresse för ombudsträff. 


Pudelseminariet – I Jönköping 17-18 september, mer 


information kommer. Tas upp igen på nästa möte.  


10.  Nästa möte 1 juni 18.00 digitalt 


11.  Mötets avslutande  
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