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Protokoll nr 3  2015 fört vid konstituerande möte för Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen 

Plats och datum:  Betelkyrkan, Eriksgatan 6, Höör 2015-02-15 

Närvarande:  Ordförande Fredrik Nilsson 

    Ledamöter Helèn Hettinger 

     Ingrid Nordqvist    

     Helena Ingvarson 

    Lena Lundgren 

    Karin Mars 

    

   Suppleanter Jessica Larsson Pettersson 

    Jenny Maltin 

 

Ej närvarande:  Gertie  Broman 

 

 

§ 27  Mötets öppnande 

   Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 28  Godkännande av dagordning  

   Dagordningen godkändes. 

 

§ 29  Val av sekreterare 

   Beslut: Karin Mars utsågs till sekreterare för dagens möte. 

 

§ 30  Val av justerare 

   Beslut: Lena Lundgren utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll   
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§ 31 Arbetsfördelning i styrelsen  

   Beslut: Styrelsen beslutar  

                   att  till vice.ordförande utse Helèn Hettinger,   

             att   till sekreterare utse Karin Mars, 

             att  till kassör utse Ingrid Nordqvist. 

  

§ 32  Tystnadsplikt 

    Fredrik tar upp och informerar om styrelsens ansvar när frågor eller del av frågor  

    som diskuteras inte har ett allmänt intresse. Sådana frågor skall omfattas av styrelsens 

    tystnadsplikt och sekretess.   

 

§ 33 Arbetsutskott 

    Beslut: Styrelsen beslutar  

   att till ledamöter i styrelsens arbetsutskott utse  

   Ordförande Fredrik Nilsson 

   V ordförande Helèn Hettinger 

   Kassör Ingrid Nordqvist samt  

   att till sekreterare i arbetsutskottet utse Helen Hettinger 

 

§ 34  Firmatecknare 

 Beslut: Styrelsen beslutar utse Fredrik Nilsson xxxxxx-xxxxxx och  

  Ingrid Nordqvist xxxxxx-xxxx. 

   Ingrid Nordqvist och Fredrik Nilsson tecknar klubbens konto  

   Swedbank xxxx-xx  xxx xxx xxx-x tillsammans, 

   konto Handelsbanken xxxx xxx xxx xxx tecknar de var för sig.   

 

§ 35  Kommittéerna  

     Beslut: Styrelsen beslutar utse följande ledamöter i respektive kommitté: 

             Informationskommittén: Jessica Larsson Pettersson, ansvarig 

                            Jenny Maltin 
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    Utställningskommittén:   Gertie Broman 

                           Helèn Hettinger, kontaktperson 

      Linda Friberg Andersson, ej ledamot 

 

    Uppfödarekommittén:    Helena Ingvarson,  ansvarig 

                          Doris Backe,  ej ledamot 

                          Helena Tevin, ej ledamot 

                          Christel Tevin,  ej ledamot 

 

    Kommittén för arbetande pudlar: Jenny Maltin,  ansvarig 

 

                Kommittén för medlemsvård och pudelvård:  Lena Lundgren,  ansvarig 

                                          Ingrid Nordqvist  

                     Christina Nilsson, ej ledamot 

  

 

§ 36   Kontaktadress för utställningar  

  Beslut: Styrelsen beslutar att som ansvarig kontakt för SPK Södra avdelningen rörande   

              frågor kring utställningar utse 

     Helèna Hettinger, måndag- torsdag kl. 18.00 – 20.00 på tel. 0705-799 503. 

 

 

§ 37  Medlemsregister 

  Beslut: Styrelsen uppdrar åt Ingrid Nordqvist att kontakta CS med frågan huruvida   

   medlemslistorna är sekretessmaterial eller inte. 

 

 

§ 38   Inköp av handböcker 

Beslut: Styrelsen beslutade uppdra åt Ingrid Nordqvist att köpa in fem exemplar av 

SKK:s handbok Föreningsteknik av Jan Wigdell till styrelsen. 

 

§39   Sponsring 

ProPet kommer inför denna första utställning i Strömsnäsbruk att gå in och sponsra SPK 

Södra avdelningen med priser i utbyte mot att ProPet får ha ett reklamutskick med i  utskicket  

när nummerlapparna skickas till anmälda hundar. 

Reklamutskicket kommer att vara reklam för företaget, dvs ProPet, men även en rabattkupong 

för  medlemmar att använda hos ProPet. Rabatten på 20% gäller inköp över nätet. 

ProPet kom med två olika förslag på rabatt inför utställningen, detta förslag bollades tillbaka 

till ProPet och upplägget fick själv tas av dom. Upplägget på förslaget ska vara Södra 

Pudelklubben tillhanda snarast via mail för utskrift och utskick. 
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ProPet kommer även att gå in som sponsor till Södra Pudelklubbens medlemmar. Det kommer 

att diskuteras vidare hur upplägget ska vara, på hemsidan mm. . 

Rabatten som Södra Pudelklubbens medlemmar kan få, är på förslag 10% på ordinarie priser, 

i butiken, på hemsidan och på utställningar där ProPet närvarar. 

 

§ 40   Övriga ärenden   

  Inga övriga ärenden hade inkommit. 

 

 

§ 41  Styrelsens sammanträden 2015  

Beslut: Styrelsens möten under 2015 skall hållas den tredje måndagen i var månad med 

början den 16 mars 2015 och därefter 

20 april, 18 maj, 15 juni, 21 september, 19 oktober, 16 november och 18 januari 2016. 

 

§ 42  Nästa möte  

Styrelsen träffas för en kick-off söndagen den 22 februari 2015 kl 13.00 hos Fredrik 

Nilsson.  

  

 Nästa möte är den 16 mars kl. 19.00. 

 

§ 43  Mötet avslutas 

   Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

 

 
 Vid protokollet 

 

 

 

 Karin Mars Fredrik Nilsson                            Lena Lundgren 

 Sekreterare  Ordförande Justerare  

 

 

 


