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Protokoll nr 9 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska 

Pudelklubben Södra avdelningen den 15 juni 2015. 

 

 

Närvarande: Ordförande   Helèn Hettinger 

  Ledamöter     Ingrid Nordqvist 

   Helena Ingvarson    

   Lena Lundgren 

      Jessica Larsson Pettersson 

      Karin Mars 

      Jenny Maltin suppl. 

 

Ej närvarande:  Fredrik Nilsson 

 

 

 

§ 96  Mötets öppnande 

   Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 97  Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 

 

§ 98  Val av justerare 

Lena Lundgren utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 99   Föregående mötesprotokoll  
Protokoll nr 8 ej utskickat. Tas upp på nästkommande styrelsemöte  

 

§ 100 Ekonomi 

Ingrid Nordqvist redovisar. Ingen förändring sedan föregående rapportering.  

     

 §101 Kommittèernas arbete. 

    Uppfödarkommittèn: Helena rapporterar att gruppen nu börjar planeringen inför hösten. 

Kommittèn för medemsvård: Pudelns dag genomfördes med alla planerade aktiviteter. 

Lena berättar att alla var mycket nöjda och inte minst våra deltagare från Danmark som 

var imponerade över arrangemanget. De skulle hem och tipsa sina egna och kommer 

gärna tillbaka nästa år. Roligt! Det var trots allt få deltagare och valet av dag, 6 juni,  

kanske inte var så bra. Annars börjar höstens planering nu och kom gärna med förslag! 

Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 
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Utställningskommittèn: Helèn informerar om planering för oktoberutställningen. Xxxxx 

xxxxxx har tackat ja till att vara reservdomare i det fall vi får in många anmälningar. 

Ingen annons i Hundsport. 

Kommittèn för arbetande pudlar: Jenny har inget nytt att rapportera. 

Informationskommittèn:  Jessica skall uppdatera hemsidan med höstens kurser. Jessica 

har också planer på att skapa ett fotogalleri från våra aktiviteter och arrangemang. 

Trevligt! 

 

 § 102  Uppföljning av genomförda aktiviteter. 

     Se ovan kring Pudelns dag. 

 

 § 103  Inkomna skrivelser 

      Protokoll från Västra avdelningen har inkommit och styrelsen tagit del av. 

     Beslut:       

     Styrelsen beslutar lägga protokoll till handlingarna. 

  

 § 104  Uppföljning av Pudelfullmäktige.    

På föregående styrelsemöte beslutades att de som deltagit i Pudelfullmäktige  skulle 

träffas för en uppföljning när fullmäktiges protokoll var klart och utskickat. 

    Jessica, Louise, Helèn och Karin träffades den 9 juni. 

Tre frågor som rör Pudelfullmäktiges årsmötesordning, annonsering och CS  ansvar 

för verkställighet i förhållande till fullmäktiges uppdrag togs upp. 

1. Gruppen föreslår att styrelsen för Södra avdelningen skriver en motion kring 

förnyelse av Pudelfullmäktiges årsmöten. Nuvarande utformning är en 

sammanblandning av årsmöte och fördjupad information om särskilda områden. 

Dessa är i sig intressant men bör ha en egen dag för att ge plats för frågor och 

kunskapsinhämtande. 

Gruppens förslag är att årsmöte hålls dag 1 och dag 2 är helt vikt för 

konferens/utbildning. 

         Förslag på ämnen för utbildning/konferens och fördjupade teman kan vara RAS, 

genetik, utbyte av aktivitetserfarenheter och tips,   föreningsteknik,  

medlemsrekrytering, utställning utomlands, samarbete mellan avdelningarna för   

evenemang, ekonomi etc.etc. 

          Gruppen föreslår att Fredrik, Jessica och Karin formulerar en motion. 

2. Gruppen föreslår vidare att man tar en diskussion kring annonsering , alternativa 

tidskrifter och att man tittar över prisbilden och faktiskt analyserar hur många och 

vilka vi när i de olika tidningarna. Vem? 

3. Gruppen föreslår slutligen att styrelsen med anledning av vår justering av §10 i 

Pudelfullmäktigers protokoll skriver en motion om fullmäktiges uppdrag i 

förhållande till det ansvar för verkställighet av fullmäktiges beslut som CS har 

alternativt vilket mandat CS har att frångå fullmäktiges beslut som beslutande 

organ. 

Gruppens förslag förs till styrelsen för beslut. 
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§ 105  Övriga frågor 

Jenny behöver mer information om vilken storlek och sort det skall vara på rosetterna. 

Jenny har kontakt med företag i Kävlinge. 

 

 § 106  Nästa möte 

     Telefonmöte den 21 september  kl 19.00. 

 

 § 107 Mötets avslutande 

     Ordföranden avslutar mötet 

 

 

 

Vid protokollet      

 

 

Karin Mars  Helèn Hettinger Lena Lundgren 

sekreterare  ordförande  justerare 

 

 

  


