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Protokoll nr 8 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 18maj 2015. 

 

 

Närvarande: Ordförande   Fredrik Nilsson 

  Ledamöter    Helèn Hettinger 

   Ingrid Nordqvist 

   Gertie Broman 

   Helena Ingvarson    

   Jessica Larsson Pettersson  

   Lena Lundgren 

      Karin Mars 

 

§ 85  Mötets öppnande 

   Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 86  Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes med tillägg av punkten Kommittèernas arbete efter punkten 7. 

 

§ 87  Val av justerare 

Jessica Larsson Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens   

protokoll. 

 

§ 88   Föregående mötesprotokoll  
Protokoll nr 7 granskas. Under §76 noteras att aktiviteten ”Prova på att vara domare” 

flyttas till allaktivitetsdagen. Utställningskommittèns önskemål om fördelning av arbetet  

kring utställningar i arbetsgrupper tas på ett senare möte. I arbetsgruppen för 

domarefrågor är det inte helt klart med kontrakten som inte alla returnerats. 

Material till Pudelnytt om Hässleholmsutställningen- där har vi fått dispens till 19.5  

kl 18.00. Jessica arbetar med det. 

   Beslut:  

   Styrelsen beslutar lägga protokollet till handlingarna. 

      

§ 89  Ekonomi 

Ingrid Nordqvist redovisar. Ingen förändring sedan föregående rapportering.  

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

Hässleholmsutställningen. Strömsnäsbruk gick knappa 8000 kr minus beroende på höga 

kostnader för lokalhyran. 

Styrelsen diskuterar uppsägning av avtalet för lokalen i Strömsnäsbruk. Jessica har 

förslag på lokal i Höör, idrottshallen men innan vi säger upp avtalet måste vi veta 

kostnaden för en ev lokal i Höör. 
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Ingrid har skickat ut förslaget till riktlinjer för olika ersättningar som kan utbetalas i 

olika sammanhang inom Pudelklubben. Styrelsen går igenom riktlinjerna punkt för 

punkt. Ingrid gör en sista koll angående telefonersättningar. 

   Beslut: 

Styrelsen beslutar 

uppdra åt Jessica att undersöka om det finns någon lämplig lokal i Höör för 

utställningen i mars och kostnaden för den samt 

 

att efter gjorda ändringar i ”Riktlinjer för ersättningar” godkänna dokumentet och 

fastställa det som gällande från den dagen protokollet justeras. 

    

 § 90 Pudelns dag. 

    Punkten uppföljning av Hässleholm 16 maj utgår. 

Pudelns dag: aktiviteten lydnad under ledning av xxxxxxx xxxxx utgår då xxxxxxx  

meddelat att hon fått förhinder. 

  Styrelsen diskuterar arbetsfördelningen under Pudelns dag och Lena får i uppdrag att  

   återkomma med ett förslag. 

   Beslut: Styrelsen beslutar  

   att aktivitetet lydnad under Pudelns dag utgår samt 

  att Lena återkommer med förslag om arbetsfördelning kring Pudelns dag samt 

att styrelsen träffas i lokalen i Eslöv den 2 juni kl 16.00 för att förbereda Pudelns dag,  

att styrelsen sammanträder samma dag kl 19.00 för att fastställa arbetsfördelning och  

uppgifter till Pudelns dag. 

 

 § 91 Uppföljning av Pudelfullmäktige 

  Beslut: Styrelsen beslutar 

att delegaterna till Pudelfullmäktige träffas för uppföljning av dagarna och redovisar på 

ordinarie styrelsemöte den 15 juni. 

 

 § 92 Kommittèerna 

   Genomgång av kommittèernas  arbete och planering. 

Informationskommittèn:  Jessica lämnar in material till Pudelnytt från 

Hässleholmsutställningen och lägger ut på hemsidan. 

Jenny tar upp prissättning för annonser i almanackan. 

Beslut: Styrelsen beslutar att Fredrik och Jenny tar fram underlag för företagsannonser. 

 

Utställningskommittèn: Gertie återkommer med information på möte den 2 juni. 

 

Arbetsgruppen för domarfrågor: Fredrik har två domare bokade till inofficiella 

utställningen i Hässleholm i oktober, xxxxx xxxxxx och xxxxx xxxxxx. 

Beslut: Styrelsen beslutar att kontraktera xxxxx xxxxxx och xxxxxx xxxxxx att döma 

på inofficiella utställningen i Hässleholm. 

  

Kommittèn för arbetande pudlar: Jenny letar kontaktpersoner som kan bidra och 

återkommer när hon vet mer. 
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Uppfödarkommittèn: Helena rapporterar att endast 10 anmälningar kommit in till kursen 

i färggenetik. Kan vi annonsera mer för att locka fler deltagare? 

 

Kommittèn för medlemsvård och pudelvård: Lena hänvisar till hela arrangemanget 

Pudelns dag. 

Klart är också att xxxxx xxxxx tackat ja till att hålla i utställningsklippning i Eslöv den 

11 oktober. 

Konstateras också att förberedelserna till allaktivitetsdagen börjar först efter att Pudelns 

dag är avklarad. 

 

  §93 Inkomna skrivelser 

       CS protokoll nr 3, 4 och 5 har inkommit. 

  Protokoll nr 4 från Mellan har inkommit. 

 Skrivelse från CS med begäran om avdelningarnas förslag till verksamhetsplan 2016 när 

det gäller officiella tävlingar i lydnad och rallylydnad. 

  Beslut:  

 Styrelsen beslutar efter genomgång lägga skrivelse och protokoll till handlingarna. 

  

 §94 Övriga frågor 

-Under pågående styrelsemöte får Fredrik en skrivelse via mail från xxxxx xxxxx.  

Xxxxx xxxxxx har lovat hålla i lydnadsaktiviteten på Pudelns dag men sedan backat ur 

och föreslagit annan person. Denna annan person är inte styrelsen intresserad av att 

engagera för uppdrag. 

Styrelsen beslutar uppdra åt Karin att formulera ett svar i styrelsens namn.   

 

Styrelsen beslutar ge Lena i uppdrag att formulera en skrivelse till CS,SKK om att ändra 

kostnadsberäkningen för internetanmälan via SKK från nuvarande beräkning på 

minimum 200 hundar per utställning till beräkning på det faktiska antalet hundar per 

utställning. 

   

§95  Nästa möte 

  Telefonmöte den 15 juni kl 19.00. 

 

§95 Mötets avslutande 

 Ordföranden avslutar mötet 

 

 

 

Vid protokollet     

 

 

Karin Mars  Fredrik Nilsson Jessica Larsson Pettersson 

sekreterare  ordförande  justerare 

 

 

  


