
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                

Protokoll nr 6 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 7 april 2015. 

 

 

Närvarande: Ordförande   Fredrik Nilsson 

   

  Ledamöter    Helèn Hettinger 

   Ingrid Nordqvist 

   Gertie Broman 

   Helena Ingvarson  från §6 kl 18.55 

   Karin Mars 

   Jessica Larsson Pettersson  

       
Ej närvarande:  Lena Lundgren 

 

Till styrelsemötet har delegaterna till Pudelfullmäktige bjudits in, ordinarie och suppleanter, 

från kl. 20.00. 

Närvarande delegater: ordinarie Helèn Hettinger 

      Annika Kronberg 

      Louise Ekbladh 

                  Suppleanter Jessica Larsson Pettersson, ersätter Christina Nilsson  

      på fullmäktige  

 

Ej närvarande delegater:  Christina Nilsson  

      Lena Lundgren 

      Helena Tevin 

      Jenny Maltin 

      Kerstin Carlsson   

 

§ 60  Mötets öppnande 

   Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 61  Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 

 

§ 62  Val av justerare 

Jessica Larsson Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens   

protokoll. 

 

§63   Föregående mötesprotokoll  
Protokoll nr 4 granskas. Observera felaktiga paragrafbenämningar. 

§ 46b – ordet ”kvartssida” ska i texten ersättas i fortsättningen med ”banner”. 

   Beslut:  

   Styrelsen beslutar lägga protokoll nr 4 till handlingarna. 

Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

 

SÖDRA AVDELNINGEN 
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§ 64  Ekonomi 

xxxxxx xxxxxxx redovisar. Ingen förändring sedan föregående rapportering.  

xxxxxx vill få in kvitton för redovisning och ersättning för utlägg i samband med 

Strömsnäsbruk. 

xxxxxxx har beställt rosetter till utställningen i Hässleholm.  

xxxxxxx skickar ut förslaget till riktlinjer för olika ersättningar som kan utbetalas i olika 

sammanhang inom Pudelklubben. Skickas till alla i styrelsen för synpunkter och beslut 

på nästa styrelsemöte.   

 

§ 65 Genomgång av handlingar inför Pudelfullmäktige 11-12 april.  

Styrelsen går igenom årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, 

budget, motioner och proposition.  

Från kl 20.00 deltar delegaterna för diskussion och synpunkter att ta med till 

Pudelfullmäktige.  

Genomgången redovisas punkt för punkt där synpunkt varit aktuell: 

1.I dagordningen under §18 Övriga frågor- vi framför att handlingar i ärendena borde 

gå ut med kallelsen till PF,för att ge avdelningarna tid att diskutera frågan. I det fall 

beslut fattas i någon fråga här bör Södra reservera sig och be att ärendet tas upp som 

beslutsärende. 

2. Verksamhetsberättelsen skulle kunna genomsyras av en mer positiv hållning än den 

vi kan läsa av i berättelsens inledning. En positiv hållning är grunden för helheten i 

Pudelklubben , medlemsantal, ekonomi, arrangemang. Pudel-SM är ett sådant stort 

evenemang men som an någon anledning ställdes in. En diskussion kring flerfärgade 

pudlar nämns. Dock har CS inte berört frågan på alla styrelsemöten vilket var PF:s 

beslut 2014. 

Medlemsantalet minskar och frågan är hur vi hejdar den utvecklingen – hur rekryterar vi 

och behåller nya medlemmar? Vad får medlemmen för avgiften? etc. Se vidare 

styrelsebeslut Södra avdelningen i frågan. 

3. Budgeten håller inledningsvis en negativ ton med tanke på ett något sjunkande 

medlemsantal. Istället önskar vi en positiv målbild som är synlig i den ekonomiska 

beskrivningen. 

4. Verksamhetsplanen – målsättningen att medlemsantalet skall fortsatt ligga på en 

hög nivå är inte helt samstämmigt med ett sjunkande medlemsantal och en budget som 

skrivits ned något, dock kanske till en verklig nivå. 

Revidering av RAS: Södra avdelningen yrkar att CS aktivt skall bistå avdelningarna 

med information och annat underlag för att avdelningarna skall komma igång med 

revideringen 

Uppfödarutbildningen: Södra avdelningen yrkar att CS aktivt bör bistå avdelningarna 

med kompetens och underlag till utbildningarna och att satsningen följs upp. 

Flerfärgade pudlar: Södra avdelningen yrkar att CS förtydligar sitt uppdrag kring frågan 

om flerfärgade pudlar, inte enbart ”bevaka” utan ”aktivt arbeta för….”. 

5.Förslag till budget – konstateras att inkomsterna generellt anges lägre. Dessa är 

knutna till medlemsantalet och Södra vill ånyo peka på önskemålet att satsningar görs 

för att öka och behålla antalet medlemmar.  

   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.Valberedningens förslag – Södra avdelningen vill framför att vid val av ledamöter 

till CS valberedningen ha en framförhållning i tanken om vem som kan vara aktuell som 

blivande ordförande. Uppdraget kräver att man varit styrelseledamot en period för att 

snabbt kunna sätta sig in i uppdraget som ordförande. Södra avdelningen vill mot 

bakgrund av det resonemanget föreslå xxxxxx xxxxxx som ledamot, idag ordförande i 

Norra avdelningen. 

7a. Proposition om Pudel-SM – i det fall PF fattar ett beslut i frågan kommer Södra 

avdelningen att reservera sig med motiveringen att avdelningarna har samma 

svårigheter som CS att genomföra aktiviteten. Det är dels en ekonomisk fråga där 

avdelningarna inte har de ekonomiska förutsättningarna dels har svårt att hinna och 

kunna genomföra alla egna aktiviteter. Skall det ekonomiska ansvaret läggas på 

respektive anordnande avdelning? 

Södra avdelningen föreslår istället att CS bildar en särskild kommittè för det årliga 

uppdraget. 

    b. Motion om veteraner – följer CS förslag till beslut 

  c. Motion om viltspårlistan – följer CS förslag till beslut  

  d. Motion om uppfödargrupp/avelsgrupp – följer CS förslag till beslut 

8. Övriga ärenden, ej beslut – mötet diskuterade hur ”övriga ärenden” skall hanteras. 

Se tidigare i protokollet.  

Diskussion: hur mycket får CS avsätta till särskild verksamhet, här HD-bidrag. Bör det 

inte sättas ett tak för bidrag som beviljas? 

Flerfärgade pudlar- i PF protokoll 2014 §17 e: här framgår att CS i varje protokoll skall 

uppge vilka aktiviteter som gjorts i frågan – Södra avdelningen ser inte att detta varit 

aktuellt i något protokoll. 

   

 

§66  Medlemsantalet 

   Utifrån ett generellt något sjunkande medlemsantal diskuteras möjliga åtgärder. 

Beslut: Styrelsen beslutar ge xxxxxx i uppdrag att arbeta fram ett förslag till hur vi 

behåller våra nya medlemmar. 

 

§67  Inkomna skrivelser 

       CS protokoll nr 1 och nr 2 har inkommit. 

 Från CS har 150325 inkommit remiss för synpunkter på SKK:s grundregler. Remissen    

förs till kommande styrelsemöte. 

 Erbjudande om ringsekreterare utbildning har inkommit. Ingen i styrelsen intresserad för 

detta tillfälle. 

  Medlemsrapport inkommen. 

  Beslut:  

 Styrelsen beslutar lägga genomgånga skrivelser/protokoll till handlingarna. 

 Styrelsen har tagit del av medlemsrapporten, läggs till handlingarna. 

 Remiss med SKK:s Grundregler bordläggs till nästkommande styrelsmöte. 

  

 

§68 Övriga frågor 

  Inga aktuella. 

     



 
 
 
 
 
 
 

 
 

§69  Nästa möte 

  Telefonmöte den 20 april kl 19.00. 

 

§70 Mötets avslutande 

 Ordföranden avslutar mötet 

 

 

 

Vid protokollet     

 

 

Karin Mars  Fredrik Nilsson Jessica Larsson Pettersson 

sekreterare  ordförande  justerare 

 

 

  


