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Styrelseprotokoll  
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

Föreningens namn Svenska pudelklubben norra avdelning 

Organisationsnummer 894003-7065 

Datum  2022-09-01 

Plats  Studiefrämjandet klossen Umeå 

Närvarade 

 

1.  Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande: 
Thomas Wahlström 
 

2.  Till justeringsperson jämte ordföranden valdes: 
Maria Karlsson  
 

3.  Föregående Protokoll 
- Föregående protokoll gicks igenom 
 

4.  Ekonomi  
- Styrelsen beslutade om att sponsra klippkursen som hölls i Umeå 27-28 

augusti, vi har inte fått besked som slutgiltig summa. 

- Beslöts att firmatecknare för föreningen ska vara: 
Thomas Wahlström, 850616–7512 
Ann Hammarström,  
var för sig 

5.  Pudelnytt, Facebook och Hemsidan 
- Pudelnytt finns för korrektur, Isac skickar in i morgon 12/10. 

- Anna bistår ombudet i Skellefteå att meddela Bea om att få in aktiviteter på 

pudelklubbens Facebook. 

- När mail besvaras cc:as styrelsen för kännedom att mailet besvaras. 

6.  Aktiviteter 
- BPH genomfördes på Strandvallens den 8 augusti och det var 6 anmälda. 

Diskussion om hur vi stöttar utförande av BPH tas på nästa möte. Mathilda 

kollar hur de andra avdelningarna gör och hör med CS. 

- Teamsmöte med ombuden planeras. Anna och Ulrik håller i det. 

Styrelsens 
sammansättning och 
närvaro 

Ordförande Thomas Wahlström X 
Vice ordförande Helena Troéng  
Kassör Ann Hammarström  
Sekreterare Mathilda Lindberg X 
Ledamot Anna Lindgren X 
Ledamot Isac Adolfsson X 
Ledamot Ulrik Nordström Löfgren X 
Suppleant Maria Wassberg X 
Suppleant Maria Karlsson X 
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- Förslag på träningshelg. Anna och Ulrik jobbar vidare med ett sådant 

förslag. 

7.  Utställningar 
- Styrelsens arbetsuppgifter/ansvar vid utställningar – Diskussion kring 

styrelsens arbete. Utbildning SUA 8-9 oktober, Ulrik och Anna vill gå. Beslut 

att vi vill anmäla tre personer men kontrollera att kravet på förkunskaper 

uppfylls före anmälan. Kostnad 1200 kr per person. Förslag att flytta ansvar 

för alla bokningar (domare, ringsekreterare, lokaler, resor, hotell) till 

styrelsen. Thomas skapar dokument för information om alla uutställningar i 

Rushfiles. Thomas kollar upp att använda teams istället för Rushfiles. 

Katalogsystemet tillåter endast en person för inloggning.  

- Kommande utställningar – Sundsvall, mattorna som Thomas och Maria 

har är i ok skick.  

- Vännäs – Diskussion om val av domare.  

- Inofficiell utställning – 19 februari. Isac bokar lokal. Vidare planering på 

nästa möte. 

8.  Skrivelse om placering av pudelklubbens evenemang 
- Se bilaga. Styrelsen ställer sig bakom skrivelsen. Thomas skickar den 

vidare till SC och ber om svar. 

9.  Övriga frågor 
- Hundens vecka – Studiefrämjandet (Se bilaga) – v 37, ingen särskild 

aktivitet anordnas av Pudelklubben norra. 

- Avelsrådgivning CS – Information om inkommen information. 

- Årsmöte - 5 februari kl 11-16. Mathilda bokar lokal. Lokal med 

uppkoppling. 

- Pudelklubbens fullmäktige 1-2 april. 

10.  Nästa möte 
30 oktober kl 11-15 

11.  Mötet avslutas 
 

 

Styrelseordf.  Sekreterare  Justerare                

 

…………………… ……………………              ………………………         
Underskrift  Underskrift  Underskrift                            

 
Thomas Wahlström Mathilda Lindberg ……………………….        
Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande                           
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Vidimerat av (namn, namnteckning, telefonnummer & datum): 


