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Protokoll nr 10 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska 

Pudelklubben Södra avdelningen den 21 september 2015. 

 

 

 

Närvarande: Ordförande   Fredrik Nilsson 

  Ledamöter     Helèn Hettinger 

   Ingrid Nordqvist 

   Lena Lundgren 

      Karin Mars 

      Jessica Larsson Pettersson, suppl. 

      Jenny Maltin suppl. 

Ej närvarande:  Helena Ingvarson 

 

 

 

 

§ 108  Mötets öppnande 

     Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 109  Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes med tillägg: 

1. Hedersmedlem  

2. Skrivelse från enskild medlem angående auktion av tavla. 

 

§ 110  Val av justerare 

Jessica Larsson Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll. 

 

§ 111   Föregående mötesprotokoll  
 Protokoll nr 8 granskades och godkändes med gjord redigering. 

 Protokoll nr 9 granskades och godkändes med gjord redigering.  

 

§ 112  Ekonomi 

Ingrid Nordqvist redovisar. Pudelns dag gick plus-minus-noll. Maj månad redovisar ett 

plus som delvis grundas på Hässleholms-utställningen. Ekonomin är därmed i fortsatt 

god balans.  

Fredrik föreslår att styrelsen får en balans- och resultatrapport till styrelsemötena för 

att bättre kunna sätta sig in i ekonomin och följa upp den. Ingrid skickar den. 
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 §113 Kommittèernas arbete. 

    Uppfödarkommittèn:  

Styrelsen beslutar att uppfödarkommittèn anordnar en anatomikurs någon gång nästa 

år. 

Kommittèn för medemsvård: Lena rapporterar att vi nu haft två klippkurser och har en 

till den 11 oktober. Planering finns också för klippkurs första helgen i april, grundkurs 

på lördagen och fortsättningskurs på söndagen. Det finns också önskemål om 

utställningsklippning till våren. Lena föreslår en uppföljning av genomförda 

klippkurser. Lena jobbar också vidare med förslag om kurs i tovning plus förhör sig om 

det finns någon som skulle vilja hålla i en kurs i vardagsvård. 

Aktivitetsdagen den 7 november, vi arbetar vidare med innehållet. 

Styrelsen beslutar att vi skall ha ytterligare en klippkurs en helg hösten 2016. Fredrik 

har förslag på person som han skall tillfråga. 

Utställningskommittèn: Helèn påminner om bokade dagar den 30 september och 6 

oktober för förberedelser till utställningen på Q-polen. Rosetterna ska inventeras och 

arbetsuppgifterna fördelas.  

Kommittèn för arbetande pudlar: Jenny håller på att sammanställa resultaten och 

återkommer med det. 

Informationskommittèn:  Jessica är angelägen om att få in material/ information som 

skall ut på hemsidan. Nyhetsbrevet behöver komma ut. Skicka in nedtecknade förslag 

så sammanställer  Fredrik. 

 

 § 114  Inkomna skrivelser 

    Västra avdelningens protokoll nr 6,7 och 8. 

   Inkomna forskningsrapporter. 

   Utbildning CUA 

   Stipendium till utställningsfunktionär. 

   Inkommen skrivelse från enskild om almanackan. Karin svarar. 

   Inkommen skrivelse från enskild angående auktion av tavla. Karin svarar. 

   Inkommen remiss angående revidering av freestyle. Styrelsen har svarat. 

   Styrelsen beslutar lägga inkomna skrivelser till handlingarna 
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§ 116  Uppföljning av Pudelfullmäktige –arbetsgruppens förslag. 

Styrelsen har uppdragit åt deltagarna på Pudelfullmäktige att följa upp årsmötet och 

återkomma med förslag till styrelsen på frågor att ta upp på kommande årsmöte. 

Gruppen har redovisat sina förslag på styrelsemöte 15 juni. Styrelsen hänvisade 

redovisningen till nästkommande styrelsemöte för beslut.  

Styrelsen beslutar att Fredrik, Jessica och Karin träffas efter ordförandekonferensen. 

Karin är sammankallande. 

 

§ 117  Anmälan till ordförandekonferensen 

Förslag finns men vederbörande önskar återkomma för besked. Viktigt är också att 

veta om CS ersätter resa och hotell. Principen är att ordförande får ersättning men inte 

ersättare/övriga ledamöter.  

   Ordförandekonferensen börjar den 24.10 kl 19.00 och pågår den 25.10 kl 09.00-16.00. 

  

§ 118  Inbjudan till valberedningen. 

Styrelsen önskar bjuda in valberedningen inför dess kommande arbete med rekrytering  

och förslag på nya ledamöter efter dem som eventuellt avser att sluta i styrelsen. 

   Styrelsen beslutar att Karin skickar inbjudan till valberedningen till styrelsemöte  

   den 21 oktober kl. 19.00. Fredrik och Karin träffas innan för förberedelse. 

    

§119  Planeringsdag 

   Förslag har kommit upp om behovet av en planeringsdag. 

   Styrelsen beslutar att ha planeringsdag med avslutande styrelsemöte den 21 oktober. 

 

§120  Hamiltonplaketten 

Hamiltonplaketten delas ut som utmärkelse till särskilt berömvärda medlemmar i 

Pudelklubben. Fredrik föreslåtvå namn. 

Styrelsen beslutar föreslå SPK att Hamiltonplaketten skall tilldelas enligt förslag.  

 

§121  Annonspriser i almanackan 

Styrelsen saknar beslut på vilka priser som skall gälla för både privata annonsörer och 

företagsannonser i almanackan. 

Styrelsen beslutar följande: Privata annonsörer som är medlemmar i Pudelklubben 

betalar för helsida  995 kronor och för en fjärdedels sida 450 kronor. 

Företagsannonser betalar 1) 450 kronor eller för tre annonser 1200 kronor alt 

            2) 600 kronor eller för tre annonser 1500 kronor. 

 

§ 122   Övriga frågor 

Frågan om val av hedersmedlem har väckts av Lena. Går till nästa styrelsemöte för 

särskilt beslut. 
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§ 123    Nästa möte 

   Styrelsemöte och planeringsdag den 21 oktober . 

 

 § 124 Mötets avslutande 

     Ordföranden avslutar mötet 

 

 

 

Vid protokollet      

 

 

Karin Mars  Fredrik Nilsson Jessica Larsson Pettersson 

sekreterare  ordförande  justerare 

 

 

  


