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SPK Norra avdelningen 

 

 

Styrelsemöte nr:  2 
Datum:  2022-03-01 
Tid:  19:00 
Plats:  Facebook 
Närvarande:  
 
Frånvarande: 

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

  
1.  Mötet öppnas  

2.  Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns 

3.  Föregående protokoll Läggs till handlingarna 

4.  Ekonomi Rapport från kassören, Skatteverket har 

skickat ut att vi behöver deklarera, senast 31 

augusti. Beslut att föra över 40 000 kr till 

sparkontot. 

För övrigt inget nytt. 

Höjd milersättning till 31 kr/mil från och 

med 1 juli. Skattepliktigt över 18,50 kr. 

Beslut att höja milersättningen enligt SKK:s 

förslag.  

 

5.  Konstituerande Fastställs enligt bilaga. 

6.  Pudelnytt, Facebook och hemsida Inget nytt 

7.  Aktiviteter BPH – försöka anordna ett i norra delen och 

ett i Umeåtrakten och även undersöka 

underlag för ett mer söderut. 

Aktivitetskommittén tar tag i frågan. 

8.  Utställningar Ansökan om flytt av utställning har nu blivit 

godkänd för 2022 och 2023. 

 

Byske 28 maj – anmälan öppnar 28 mars. 

Sara undersöker om plats, domare är bokad. 

Olivia bokar ringsekreterare. Att utse 

kommissarie och bestyrelse tas av 

Utställningskommittén. Beslut att Maria får 

budget att köpa rosetter. 

 

Genomgång av olika alternativ till presenter. 

Beslut att ge utställningskommittén att köpa 

presenter för 8000 kr 

 

Presentkort. Beslut att BIS-vinnande hundar 

får presentkort på samma summa som 
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anmälningsavgiften. Utställningskommittén 

tar frågan vidare. 

 

Information om SKK:s ställningstagande 

utifrån Ukraina. 

 

9.  Övriga frågor Mail om utställning från medlem – Maria K 

svarar. 

 

Ombudsbrev – informationen tas på 

ombudsträffen. Thomas lägger ut 

intresseförfrågan i Facebook-gruppen för 

ombuden. 

 

Beslut om delegater till pudelfullmäktige – 

max 5 st. Digitalt möte med förmöte 9 april 

och pudelfullmäktige10 april. – Thomas, 

Anna, Maria K, Maria W, Ann-Louise 

Lindgren 

Reserv – Mathilda, Ulrik, Helena och Isak. 

 

10.  Nästa möte 8 maj i Umeå kl 10. Mathilda hör med 

studiefrämjandet om lokal. 

11.  Mötets avslutande  
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