
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Protokoll nr 5 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 16 mars 2015. 

 

 

 

 

Närvarande: Ordförande   Fredrik Nilsson 

   

  Ledamöter    Helèn Hettinger 

   Lena Lundgren 

   Ingrid Nordqvist 

   Gertie Broman 

   Karin Mars 

    

  Suppleanter   Jessica Larsson Pettersson   från §57     

   Jenny Maltin 

 

 

§ 50  Mötets öppnande 

   Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 51  Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 

 

§ 52  Val av justerare 

   Lena Lundgren utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§53   Föregående mötesprotokoll  
Protokoll nr 3 granskas :  §35- xxxxx frågar xxxxxx xxxxxxx om hon vill vara med i 

utställningskommittèn.Linda Friberg har tackat ja. 

xxxxxxx xxxxxx har tackat ja till engagemang i kommittèn för medlemsvård. Styrelsen 

avvaktar till nästa möte ang sponsorer till hemsidan.   

   Beslut:  

   Styrelsen beslutar lägga genomgångna protokoll till handlingarna. 

      

§ 54  Ekonomi 

xxxxx xxxxxx redovisar i stora drag. Ekonomin är god.  

Medlemsantalet är detsamma som motsvarande period föregående år, 587 medlemmar 

varav 115 är sk delbetalande.  

    

 

 

 

 

Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

 

SÖDRA AVDELNINGEN 
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§ 55 Genomgång av sammanställning av frågor på Kick-offmöte 2015-02-22. 

Styrelsen går igenom paragraf för paragraf i sammanställningen för uppdatering och   

beslut. Nedan följer diskussion och beslut i följd enligt sammanställningen. 

 

§2 Formalia för styrelsens arbete och protokoll 

En särskild skrivning som rör situationer där kritik eller någon känslig fråga kommit 

någon i styrelsen till del genom mail behöver formuleras.    

Följande formulering föreslås: ”Tack för ditt mail. Jag tar med frågan till styrelsen och 

om styrelsen fattar ett beslut i frågan, återkommer vi. Mvh…….” 

Beslut: Styrelsen beslutar att fastställa formuleringen enligt ovan. 

 

§3 Förslag på aktiviteter 

En mängd förslag på aktiviteter kom upp på kick-offen och styrelsen behöver nu besluta 

om vilka vi skall ha med och vilka personer som skall ansvara för de olika aktiviteterna. 

Aktiviteter och styrelsens beslut tas nu i den ordning som de ligger i kick-offens 

sammanställning daterad 2015-02-22.  

En sammanställning av de olika kommittèernas uppdrag och ansvarsområden bör göras 

som en förtydligande ”hjälpreda”. 

Beslut: Styrelsen beslutar att 

- att resa utomlands med hund svarar kommittèn för medlemsvård för, 

- att fotografera sin hund svarar kommittèn för medlemsvård för, 

- tovningskurs svarar kommittèn för medlemsvård för 

- nose-work svarar kommittèn för arbetade pudlar för, 

- SKK:s utställningsregler svarar kommittèn för medlemsvård i samarbete med 

utställningskommittèn, 

- ringträning svarar  kommittèn för medlemsvård för i samarbete med 

utställningskommittèn, 

- handlerkurs-Mikael Nilsson – xxxxxx får i uppdrag att fråga honom, 

- enkel anatomi svarar uppfödargruppen för,  

- spårträning svarar kommittèn för arbetande hundar för- xxxx, xxxx o xxxxxxa 

fortsätter 

- färggenetik svarar uppfödargruppen för-xxxxx och xxxxxx fastställer datum och lokal, 

- hundens kost föreslås hållas av sponsor för hundfoder, Orijen – uppfödarkommittèn   

anordnar en träff  i höst 

- utställningsklippning  Lena Jönsson och Doris Backe tillfrågas, 

- utställningsklippning de luxe –xxxxxx får i uppdrag att tillfråga Biagio Cellemare, 

- pudelpromenader-xxxxxx och xxxx får i uppdrag att utveckla och genomföra- fortgår, 

- allaktivitetsdag svarar kommittèerna för arbetande pudlar, medlemsvård och  

uppfödargruppen för. Ingrid får i uppdrag att presentera ett förslag i november, 

- introduktion i rallylydnad på Pudelns dag –klart 

- Pudel-helg tillsammans med Västra avdelningen- uppdras åt Jessica att efterhöra 

intresse.  Har inte fått kontakt. Återkommer. 

- Domarkompendium som aktivitet vid en uppfödarträff - uppdras åt uppfödargruppen 

att när nya standarden är klar anordna en träff. Vi avvaktar tills den nya standarden är 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

översatt och vi fått den från CS. Vi ska då bjuda in medlemmarna till en träff kring 

detta. 

§4 Almanackor 

Arbetet med 2016 års almanacka påbörjas nu. xxxxxx föreslår att vi lägger in en länk på 

hemsidan där sponsorer kan hitta uppgifter.  

Beslut: Styrelsen beslutar ge xxxxxx, xxxxx och xxxxx i uppdrag att göra att förslag till 

PM för hemsidan, annonspriser och budget för almanackan. 

 

§5 Auktion 

 Förslag har kommit om att anordna en auktion i samband med utställningen på Q-polen 

i Hässleholm. En auktion skulle kunna inbringa intäkter till avdelningen. 

Vi har en tavla som tillsammans med andra ting knutna till pudel och pudelklubben 

kunde auktioneras ut. Vi vet också att Mikael Nilsson ska till USA för utställning och vi 

skulle kunna be honom inhandla något där. 

Beslut: Styrelsen beslutar 

   att anordna en auktion i samband med utställningen i Q-polen i Hässleholm samt  

   att uppdra åt xxxxx att be xxxxxxx handla priser i USA till en summa av 2000 kronor. 

Tillägg vid justering: Klart med auktion på utställningen och arbetet fortskrider enligt 

uppgjord plan. 

 

§6 Södras vandringspris 

Under punkten diskuterades att efter hand som vandringspriserna tar slut att ersätta dem 

med rosetter eller diplom. 

Beslut: Styrelsen beslutar att vandringspriserna efter hand som de utdelats och tar slut 

ersätta dem med rosett och/eller diplom. 

 

§7 Körersättning 

Körersättning skall i fortsättningen i dagordningen ligga som delpunkt under rubriken   

Ekonomi. Styrelsen har också tagit upp behovet riktlinjer för körersättning. 

Beslut: Styrelsen uppdrar åt xxxxxx xxxxxx att sammanställa ett förslag till riktlinjer 

för körersättning. 

 

§8 Utställningar 

På styrelsens Kick-off diskuterade flera frågor kring utställningar. För mer detaljerad 

information om dessa hänvisas till sammanställningen daterad 2015-02-22. Vi fastslog 

då också att styrelsen behöver fatta ett formellt beslut i flera av dessa frågor vilket görs 

på dagens möte.  

 

Styrelsens beslut: 

Ordförande föreslår följande teman och benämning för Södras fyra utställningar 

Beslut: Styrelsen beslutar att Södras fyra utställningar skall ha följande tema – 

-  Mars- utställningen i Strömsnäsbruk med påsk-tema 

-  Maj-utställningen i Hässleholm med sommartema 

-  Hässleholmsutställningen i oktober med Hallowen-tema. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Checklista 

Beslut: Styrelsen beslutar att fortsätta arbetet med checklista för utställningar med 

förslag på hur den kan utvecklas. 

 

Priser 

Beslut: Styrelsen beslutar  

att även priserna på utställningarna skall följa utställningarnas respektive tema samt 

att kontakt skall tas med Satchmo och Mammut om de har något på lager som kan 

utgöra priser. Propet är klar. 

 

Lotteri 

Beslut: Styrelsen beslutar att som lotteripris till utställningen i oktober inköpa en pudel 

i keramik, designad Gunilla Agronius.  

xxxxxx kontaktar xxxx som har mer kännedom om konstverket. Ca pris 700 kronor bör 

det få kosta.  

 

§ 56 Inkomna skrivelser 

      Ordförande tar upp inkomna protokoll. 

protokoll 1-2015 med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse vill Styrelsen för Södra  

avdelningen särskilt notera att man saknar en punkt/diskussion kring flerfärgade pudlar. 

 Övriga skrivelser/protokoll läggs till handlingarna. 

 Beslut:  

Styrelsen beslutar lägga genomgånga skrivelser/protokoll samt inkommen 

medlemsrapport till handlingarna. 

  

 

§57 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor var aktuella. 

     

 §58 Nästa möte 

Styrelsen beslutar ha ett extra möte inför PF. Till detta möte bjuds in även de suppleanter 

som är valda för PF.  

 Beslut: 

Styrelsen beslutar ha ett extra möte, telefonmöte, inför PF den 7 april kl 18.30.  

Observera tiden! 

  

§59 Mötets avslutande 

  Ordföranden avslutar mötet 

 

 

Vid protokollet     

 

 

Karin Mars  Fredrik Nilsson Lena Lundgren 

sekreterare  ordförande  justerare 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  


