
 

 

 

Protokoll nr 4 2014 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska 

Pudelklubben södra avdelningen 3 mars 2015. 

 

Plats och tid:  Tagmadsvägen 15, Saxtorp, kl 19.30 -21.30 

Närvarande:   Ordförande Fredrik Nilsson 

     Ledamöter Lena Lundgren 
     Ingrid Nordqvist 
     Helèn Hettinger  
     Jenny Maltin 
     Karin Mars 
     
 

§ 44 Mötets öppnande 

 Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet. 

§ 45 Godkännande av dagordning  

 Dagordningen godkändes. 

§ 46 Val av justerare 

 Lena Lundgren utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 47 Checklista inför Strömsnäsbruk   

Styrelsen gick igenom ”Checklista för utställningen i Strömsnäsbruk den 28 mars 2015” 
punkt för punkt. Se bilaga. 
Praktiska frågor, administrativa frågor, arbetsuppgifter före, under och efter 
utställningen noterades och ansvarsfördelades i styrelsen. 
Styrelsen konstaterade att mer tid för förberedelser krävs och beslutade om tidpunkt för 
fortsatt arbete. Se nedan. 
Styrelsen konstaterade också att de delar i arrangemanget som renderar kostnader, 
kräver styrelsens beslut. Styrelsen beslutade därför följande: 
 

 

Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 



§ 47 a. Tryckning av katalog samt pris på katalog 

Beslut: Styrelsen beslutade  

att uppdra åt xxxxx xxxxxxxxxx att undersöka hos Eslövs Krontryck i Eslöv om tryckning 

av utställningskataloger inom 5 dgr var möjlig samt  

att delgera till xxxxx xxxxxxxxxx att svarar för kostnaden av tryckningen, samt  

att priset per katalog sätts till 40kr vid försäljningen. 

§ 47 b. Annonspriser till katalogen 
Tidsutrymme för annonsering i katalogen till Strömsnäsbruk är för kort varför 
beslutet nedan avser kommande utställning i Hässleholm. 

 Med privat annonsör avses medlem i Sv Pudelklubben.   
   Beslut: Styrelsen beslutade  
 

att annonspriserna skall vara olika för företag och privatpersoner med priser enligt 
följande: 

   helsida 300 kr för företag och 200 kr för privat annonsör, 
   halv sida  250 kr för företag och 150 kr för privat annonsör samt för 
     en kvartssida 200 kr för företag och 100 kr för privatannonsör. 
    

§ 47 c. Inköp av priser till utställningen. 
Styrelsen kom efter diskussion fram till att föreslå inköp av påskris och till priser 
påskägg med några småsaker i eftersom utställningen har tema Påsk.   

    
   Beslut: Styrelsen beslutade  

att uppdra åt xxxxxx, xxxxx och xxxxxx att inhandla påskägg,  blommor och fjädrar till 
ris. 

 
§ 48   Övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden var inkomna 

§ 49   Nästa möte 

 Nästa möte bestäms till lördagen den 14 mars 2015  kl 10.00  

 hos Fredrik, Trädgårdsgatan 16 i Sjöbo. 

 Möte kommer att vara ett förberedande möte inför utställningen i Strömsnäsbruk med 

 praktiska arbetsuppgifter. 

  
§ 50  Mötet avslutas 

 Ordföranden avslutar mötet. 
 
 

Vid protokollet 

Karin Mars        Fredrik Nilsson   Lena Lundgren 

Sekreterare        ordförande   justerare 

 


