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SPK Norra avdelningen 

 

 

Styrelsemöte nr:  4 
Datum:  2022-06-01 
Tid:  18:00 
Plats:  Facebook 
Närvarande:  
 
Frånvarande: 

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

  
1.  Mötet öppnas  

2.  Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns 

3.  Föregående protokoll Läggs till handlingarna 

4.  Val av justerare Maria Karlsson 

5.  Ekonomi Rapport från kassören.  

 

6.  Pudelnytt, Facebook och hemsida Inget nytt 

7.  Aktiviteter BPH – Strandvallens Nordmaling – inget nytt 

 

Ombud – kontaktat några av ombuden. Det har lagts 

upp om flera aktiviteter på facebook. 

 

8.  Utställningar Byske  - Flöt på bra men det skulle ha varit bra med 

fler funktionärer. Flera utställare har framfört positiv 

feedback från utställningen. 

 

Vännäs – 19 juni. Anmälan är stängd, 68 anmälda 

hundar. En ringsekreterare saknas men arbete pågår. 

Anna stämmer av med Olivia vilka som tillfrågats. 

Ulrik kollar med Olivia om skk kan ta hand om 

domaren.  

 

Inköp 80-firande Vännäs – Thomas köper bubbel och 

snax, Isak fixar skylt, Mathilda köper ballonger mm. 

 

Piteå – 17 juli domare och lokal är bokad. 

 

Sundsvall – 16 oktober. Lokal i Gnarp är bokad. 

Thomas och Maria kollar mattor. 

 

Specialrosetter för 80-årsfirandet är inte beställda, 

fina specialrosetter blir för dyrt. 

 

9.  Övriga frågor Pudelseminariet – I Jönköping 17-18 september. 

Maria K, Anna och Ulrik anmäler intresse. Frågan tas 

upp igen när vi fått mer information. 
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Mail – fråga om passiv tjänstgöring vid utställningen 

i Piteå, Maria K svarar. 

 

Fråga om var husbilsplats kan bokas i Piteå, Isak 

svarar. 

10.  Nästa möte Thomas skickar ut Doodle om möte i slutet av 

augusti eller början av september. 

 

11.  Mötets avslutande  
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