
 
 
 
 
 
 
 

KM FN HH 

                 

Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 20 april 2015. 

 

Närvarande: Ordförande   Fredrik Nilsson 

  Ledamöter    Helèn Hettinger 

   Ingrid Nordqvist 

   Gertie Broman 

   Helena Ingvarson    

   Lena Lundgren 

   Karin Mars       

 

   Suppl Jenny Maltin 

   Jessica Larsson Pettersson 

 

 

§ 71  Mötets öppnande 

   Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 72  Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 

 

§ 73  Val av justerare 

Helèn Hettinger utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§74   Föregående mötesprotokoll  
Protokoll nr 5 granskas: §55 i protokollet- ”utställningsklippning”-Lena och Doris 

avvaktar med aktiviteten.  

”Utställningsklippning de luxe” håller Ingrid, Fredrik och Helèn i. Budget för 

aktiviteten klar. 

    Protokoll nr 6 granskas: omfattade i huvudsak förberedelse för Pudelfullmäktige.  

  Beslut:  

Styrelsen beslutar efter genomgången granskning med tillägg och godkännande lägga 

protokoll nr 5 och nr 6 till handlingarna. 

      

§ 75  Ekonomi 

Ingrid gick igenom ekonomin. Budget visar på ett lite mindre minus än vid samma 

tidpunkt förra året.   

Utställningen i Strömsnäsbruk gick minus 8-9.000 kronor, där lokalhyran på 10.000 

kronor tar den största delen av kostnaderna.  

Ingrid återkommer om förslaget till riktlinjer för olika ersättningar. Gör justeringar i 

förslaget och skickar ut. Beslut på ett senare styrelsemöte.  

  Ingrid påminner om att fakturor skall gå direkt till henne för betalning. 
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Ingrid har tagit reda på hos Skattemyndigheten att vi är befriade från kravet att lämna 

inkomstuppgifter. Beslutet gäller perioden 2014 - 2018. 

 

 

§ 76  Kommittéernas arbete.  

Uppföljning av kommittéernas arbete.  

 

Uppfödarkommittén- ansvarig Helena I. 

Helena har skickat in uppfödarkommitténs förslag på aktiviteter och önskemål.     

Frågan sänds också till styrelsen om hur mycket pengar som kan anslås för kommitténs 

ändamål.  

Kommittén har önskemål om kurs för Jes Carlsen i Danmark i utställningsklippnng, 

att prova på att vara domare som en aktivitet på Pudelns dag, 

efterlyser lokaler att hålla föreläsningar i 

Styrelsen diskuterar fler ämnen för uppfödarkommittén att arbeta vidare med: 

föresläsning om höfter 

nya RAS-standarden 

föreläsning om balans i kroppen 

ögonintyg 

dräktighet, parning, valpning. 

Beslut: Styrelsen beslutar  

att  vi anordnar en kurs i färggenetik med Hilde Nybom som kursledare samt 

att  budget för lokalhyra och reseersättning till kursledaren avsätts.  

att uppfödarkommittèn återkommer med sina förslag och att Helena då har undersökt 

om de är genomförbara. 

 

Kommittèn för arbetande hundar- ansvarig Jenny 

.  Jenny efterlyser fler till kommittén som kan bidra med idéer. 

Styrelsen diskuterar och föreslår att vi hittar kontaktpersoner som kan bistå i gruppen 

och att kommittén koncenterar sig till de aktiviteter som man tagit fram för Pudelns dag. 

Beslut: Styrelsen beslutar  

att kommittén föreslås hitta kontaktpersoner och återkommer med sina förslag 

 

Utställningskommittèn- ansvarig Gertie  

Det är mycket arbete som krävs både i förberedelser och på plats vid de utställningar 

avdelningen anordnar. Styrelsen diskuterar därför att förenkla arbetet alternativt fördela 

det på fler genom att dela in styrelsen och kommittéer och de som anmält intresse att 

medverka i aktiviteter i arbetsgrupper där varje arbetsgrupp tilldelas ett ansvarsområde. 

Beslut: Styrelsen beslutade 

att styrelsen utgör arbetsgrupp för utställningen i Hässleholm i maj och delar in den i tre 

arbetsgrupper  med ansvar för respektive  aktivitet och där en  

arbetsgrupp ansvarar för domare, redan klara medlemmar i arbetsgruppen Doris Backe 

och Fredrik Nilsson (ansvarig för gruppen Fredrik) 

arbetsgrupp för ringsekreterare och en  

arbetsgrupp för anmälningar och katalog 
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Styrelsen beslutar vidare 

att  styrelsen träffas 29 april kl 18.00 för sammanställning av anmälningar och katalog  

att  styrelsen träffas den 8 maj i lokalen i Eslöv för praktiskt iordningsställande av släp 

m.m inför utställningen. De som kommer blir Jessica, Helena, Fredrik, Heleèn, Ingrid, 

Lena, Jenny och Karin. 

 

 

Arbetsgrupp för domare frågor- ansvarig Fredrik 

Hässleholm oktober 2015 

Tarmo Viirtelä, har fått domare inbjudan och väntar svar från honom, har skickat in 

presentation om sig själv, även bild 

Marie Callert har tillfrågats att döma valputställning och har tackat ja till detta. 

Ytterligare två domare är på gång.  

 

Strömsnäsbruk mars 2016 

Adam Ostrowski har tillfrågats och tackat ja till att komma, väntar svar från på hans 

inbjudan. 

 

Hässleholm maj 2016 

Inbjudan har från NSKK skickats Vesa Lehtonen  
Beslut: Styrelsen beslutar fortsätta påbörjad planering och bjuda in Teril Udenberg, 

Kanada. 

 

Kommittén för medlemsvård- ansvarig Lena  

 

”Utställningsklippning de luxe” 

Förslag att hålla en tvådagars klippkurs den 29 och 30 augusti. Tänkbart är ca 25 

deltagare på lördagen och 12 deltagare på söndagen, detta efter presenterad budget - 

Kostnad per deltagare förslagsvis 400 kr, för att vara med på lördagens klipp 

demonstration, även att bjuda in andra som inte är med i pudelklubben. Lokal har vi 

Heléns i Eslöv. 

Beslut: Styrelsen beslutar 

att anordna medlen klippkurs den 29 och 30 augusti, 

att kursavgiften för medlemmar är 400 kronor och för icke-medlemmar 600 kronor 

första dagen av kursen helgen, 

att  kursavgiften för hela helgen är , utan middag lördagskväll 

att  ordna en fest för deltagarna på kvällen, detta ingår inte i kursavgiften. 

att  tillsätta en arbetsgrupp bestående av Fredrik, Helèn och Ingrid som jobbar vidare på 

uppdraget. 

 

Informationskommittèn  - ansvarig Jessica 

Olika frågor togs upp – Nyhetsbrevet, Pudelnytt, almanackor. 

Almanackor – styrelsen diskuterade antal och annonspriser. 

Beslut: Styrelsen beslutade 

att 500 almanackor ska tryckas samt 

att Jenny till nästa möte har förslag på annonspriser för kommersiella företag. 
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Pudelnytt.  

Flera förslag och idéer diskuterades och beslut fattades enligt som följer:  

Beslut: Styrelsen beslutade 

att  Fredrik  och Jessica löpande sammanställer det material som kommer in till 

tidningen och som fylls på efter hand, 

att   Lena gör ett PM till Pudelnytt som Fredrik och Jessica får senast 10 maj, 

att   Helén och Jessica skriver några rader om utställningen i Strömsnäsbruk, 

att   vi ska begära dispens till 19 maj för införande i Pudelnytt om utställningen i 

Hässleholm. 

 

§77  Inkomna skrivelser 

a) Remiss ”Förslag till nya Grundregler för SKK” 

  Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Fredrik och Karin att besvara remissen 

 

b) Förfrågan angående index för HD på storpudel 

  Beslut: Att södra var positiva till att införa index för stor pudel, Karin svara CS 

 

c) Förfrågan till specialklubb från domare 

   Beslut: Karin får i uppdrag att besvara och skicka in. 

 

 

§78  Pudelns dag 

       Lena informerar om att man för närvarande jobbar på aktiviteterna för Pudelns dag. 

Förslagen som finns är rallylydnad, tipspromenad, lotteri, barn med hund, 

handlerträning och information/hjälp med öronrens och kloklippning. Man jobbar vidare 

med agility, lydnad och att prova på att vara domare. Drive in utställning för pudlar, 

Helena tillfrågar domare. 

Till alla dessa förslag finns frågor kvar att besvara men mycket är för berett och jobbas 

på. Gick igenom de in bokade aktiviteterna.   

Beslutade att Jenny och Lena skickar ut förslag och återkommer närmare. 

 

§79  Södras nyhetsbrev - utgår 

 

§80  Insatser för medlemsrekrytering. 

   Karin har fått uppdrag och återkommer när arbetet påbörjas. 

     

§81  Uppföljning av Pudelfullmäktige 
Ordförande föreslår att vi bjuder in Louise och Annika till styrelsemöte när vi fått 

protokollet från fullmäktigemötet för en gemensam uppföljning och diskussion..  

   Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslag. 

 

§82  Övriga frågor 

  Inga aktuella. 
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§83  Nästa möte 

  Telefonmöte den 18 maj kl 19.00. 

 

§83 Mötets avslutande 

 Ordföranden avslutar mötet 

 

 

 

Vid protokollet     

 

 

Karin Mars  Fredrik Nilsson Helèn Hettinger 

sekreterare  ordförande  justerare 

 

 

  

 


