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Protokoll nr 11 fört vid möte med styrelsen för Svenska 

Pudelklubben Södra avdelningen den 3 november 2015. 

 

 

 

Närvarande: Ordförande   Fredrik Nilsson, ej § 136 

  Ledamöter    Helena Ingvarson  

   Ingrid Nordqvist, ordförande § 136 

   Lena Lundgren 

    Karin Mars 

    Jessica Larsson Pettersson, suppl. 

       

Anmält förhinder:  Helèn Hettinger 

    Jenny Maltin 

 

Till mötet har valberedningen inbjudits. 

 

§ 125  Mötets öppnande 

Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. Christel Tevin 

representerar valberedningen och hälsas särskilt välkommen 

 

§ 126  Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes med tillägg ”bokning av möte om RAS”. 

 

§ 127  Val av justerare 

Ingrid Nordqvist utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 128 Valberedningen 

Fem av styrelsens ledamöter har avsagt sig fortsatt uppdrag. Valberedningen har fått 

viss information tidigare men får komplettering nu. 

Christel Tevin tar med sig styrelsens information och återkommer när valberedningen 

har tagit sina kontakter och lämnar förslag till årsmötet. 

 

§ 129   Föregående mötesprotokoll  
 Protokoll nr 10 granskades och godkändes med redigeringar. 

  

§ 130  Ekonomi 

Ingrid Nordqvist redovisar. Balans- och resultatrapport visar en god ekonomisk 

situation. Vissa kostnader kommer att tillkomma som är kända idag. 
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§131 Kommittèernas verksamhet. 

Styrelsen har sammanställt verksamhetsplan för 2016 där det förutom bokade 

utställningar framgår vilka aktiviteter SPK Södra kommer att anordna under 2016.  

  Aktiviteterna blir en del av kommittèernas uppdrag under året. 

  

   Uppfödarkommittén: 24 jan.:  uppfödarträff angående RAS i Höör, 

     23febr:  uppfödarträff  om foderlära  

       30 mars: uppfödarträff angående den nya rasstandarden 

Beslut: Styrelsen beslutar godkänna verksamhetsplanen.  

     

Kommittén för medlemsvård:  2 mars : ringträning i Eslöv 

    2 april: vardagsvård för nybörjare 

    3 april: vardagsvård fortsättning 

    11 maj: ringträning i Sjöbo 

    15 maj: Pudelrace 

     6 juni:  Pudelns dag.  

    31 aug.: ringträning i Sjöbo 

14 o. 28 sept. : anatomikurs och    prova-på-kurs som domare och                                  

ringsekreterare i Eslöv 

12 okt.: ringträning i Eslöv 

?  okt.: planeras klipphelg i Eslöv 

12 nov.: Aktivitetsdagen 

 Beslut: Styrelsen beslutar godkänna planen. 

Utställningskommittén: 20 mars : utställning i Strömsnäsbruk 

        22 maj : utställning i Hässleholm   

       22 okt.: inofficiell utställning i Hässleholm 

     23 okt.: officiell utställning i Hässleholm  
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Kommittén för arbetande pudlar: planering pågår för 2016 

Beslut: Styrelsen beslutar om fortsatt planering. 

Informationskommittén: arbetet pågår fortlöpande med under året med utgivning av 

Nyhetsbrev, information på hemsidan och material till Pudelnytt.  

Beslut: Styrelsen beslutar godkänna planen. 

 

§ 132  Inkomna skrivelser 
   -Forskningsnyheter nr 9 2015 

  - Ny lay-out på blanketten ”förfrågan till specialklubb från domare…” 

  - Nyhetsbrev från SKK:s Utställningskommittèe , oktober 2015 

  - Övergångsregler mellan nuvarande och nya uppfödarutbildningar 

  - SPK CS protokoll nr 7 och 8 2015 

  - Förfrågan om utökat rasregister 

  - Protokoll från DN-sammanräde den 21 augusti 

 Beslut: Styrelsen beslutar lägga ovanstående inkomna skrivelser till handlingarna. 

   

 -Remiss ang. Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar… 

Beslut: Styrelsen beslutar utse Gertie Broman att besvara remissen , samt att skicka 

svaret till den till undertecknad sekreterare fvb till SPK CS. 

 

-Remiss från SKK:s utställningskommittè ang. utställningsregler. 

Beslut: Styrelsen beslutar utse Gertie Broman att besvar remissen samt därefter skicka 

svaret till undertecknad sekreterare fvb till SPK CS. 

 

-Sydskånska KK har bjudit in till Ras- och specialklubbsträff den 11 november. 

Beslut: Styrelsen beslutar att Lena Lundgren och Jenny Maltin anmäls till träffen. 

 

§ 133   Inför årsmötet 

Karin vill få in från samtliga kommittèer en sammanfattning av vad respektive 

kommittè har anordnat för aktiviteter under året. Karin sammanställer sedan i den 

verksamhetsberättelse som skall skrivas för 2015. Sammanfattningarna vill Karin ha 

senast 15 december. 

 

§ 134  Årsmötet 

  Årsmötet är den 21 februari 2016, kl 14.00 i Betelkyrkan i Höör. Lokalen är bokad. 

 Diskussion kring vad vi ska bjuda på, priser och utmärkelser. 

 Alla är mycket välkomna. Anmälan behövs bara om man önskar förtäring. 

Beslut: Anmälan för förtäring  vid årsmötet görs till Karin med adress 

sekr.södra@pudelklubben.se. alt. på telefon 046-304567. 
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§135   Övriga frågor 

1.Frågan om val av hedersmedlem har väckts av Lena. Styrelsen för en diskussion 

kring förtjänsttecken och hedersmedlemskap. Beslut i frågan, se §136. 

2. SPK CS har begärt in uppgifter från respektive avdelning vilka datum som planerats   

in för utställningar 2018. Ärendet förs som ny punkt till paragraf 137. 

 

§136  Fråga om val av hedersmedlem.  
 Efter diskussion föreslår styrelsen XXXXX XXXXXX. 

Beslut: Styrelsen beslutar föreslå XXXXX XXXXXX  som hedersmedlem i SPK 

Södra avdelningen. 

Fredrik Nilsson deltar inte i beslutet. 

 

 

§ 137   Utställningar 2018, Södra avdelningen 

SPK CS har begärt få in uppgifter på planerade utställningar 2018 från respektive 

avdelning. 

Beslut: Styrelsen beslutar att anordna utställningar 2018 följande datum: 

   25 mars, 20 maj och 25 november 2018.  

   

§ 138   Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte och är inbokat till den 16 november, kl 19.00. 

 

§138  Mötets avslutande 

  Ordföranden tackar för denna gång och avslutar mötet 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet      

 

 

Karin Mars  Fredrik Nilsson Ingrid Nordqvist 

sekreterare  ordförande  justerare 

 

 

  


