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Protokoll nr 1 fört med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 14 januari 2015. 

Tid och plats: Trädgårdsgatan 16 i Sjöbo kl 18.00. 

 

Närvarande: Ordförande   Fredrik Nilsson 

  Ledamöter     Helèn Hettinger 

   Ingrid Nordqvist 

   Lena Lundgren 

      Karin Mars 

      Jessica Larsson Pettersson, suppl. 

      Jenny Maltin suppl. 

Anmält förhinder:  Helena Ingvarson 

      Gertie Broman 

 

 

 

 

 

1  Mötets öppnande 

    Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

   Dagordningen godkändes med tillägg: 

Brev om valphänvisningskrav – läggs under punkt 9 b.  

 

§ 3  Val av justerare 

Jessica Larsson Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll. 

 

§ 4   Föregående mötesprotokoll  
 Protokoll nr 11 2015 granskades och godkändes med följande justering: 

Remisserna under § 132 har inte besvarats enligt styrelsens beslut. Kommittéernas 

verksamhetsplanering för 2016 skall tillföras protokollet. 

Beslut: Paragrafen justeras med godkännande av protokollet på nästkommande 

styrelsemöte.  

Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 
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§ 5  Ekonomi  

Ekonomin är fortsatt god. Ingrid är i princip klar med årsredovisningen. Ingrid har gått 

igenom ekonomin sammantaget för året och har kunnat notera att våra utställningar har 

gått runt med hjälp av vår inofficiella utställning. Våra klippkurser, lotterier och 

almanacka har bidragit till en bra ekonomi. 

       Ingrid sammanställer Balans- och resultaträkning till årsmötet.  

       Beslut: Jessica lägger ut på hemsidan att det finns almanackor kvar att köpa. 

       Nya medlemmar skall välkomnas med en almanacka när de registreras i medlemslistan. 

 

 §6  Inkomna skrivelser 

 -CS protokoll nr 7-2015. 

 -Nyheter från SKK:s utställningskommitté, december 2015 

       -Inbjudan till handledarutbildning i SKK:s nya uppfödarutbildning, december 2015 

 -Protokoll från Ordförande-/verksamhetskonferensen. Styrelsen noterar under 

  punkten ”Flerfärgade pudlar och Uppdrag CS fått av PF (Södra avdelningen)” 

 att reglerna kring annonsering i Hundsport som inte följer de rasspecifika 

avelsstrategierna har fått olika direktiv. Motionen från Småland-Ölands  

Kennelklubb om förbud att annonsera avslogs samtidigt som Hundsports 

annonsförsäljning har fått direktiv om att dylika annonser inte ska accepteras. 

  Beslut: Styrelsen har tagit del och inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

     

§7 Kommittèernas verksamhet. 

 Verksamhetsplan för 2016 bifogas protokollet. Här framgår vilka aktiviteter som  

 till dags dato är planerade och inbokade, samt tid och plats i de fall detta är klart. 

 Beslut: Styrelsen godkänner Verksamhetsplan 2016 vilken biläggs protokollet. 

 

 § 8  Uppföljning av tidigare ärenden, 

  Punkten förs in under § 4, Föregående mötesprotokoll. 

    

 § 9  Nya ärenden/aktuella ärenden 

-Brev om valphänvisningskrav. Efter att ordförande Södra avdelningen skickat ett mail  

till ordförande i CS som aldrig besvarats tar Fredrik tar upp frågan om 

valphänvisningskraven och det beslut CS fattat utan att ha beslutet förankrat genom 

remissförfarande ut till avdelningarna  

( se CS protokoll nr 10-2015 § 164). 

Beslut: Styrelsen beslutar skicka mailkonversationen med CS ordförande till CS med 

synpunkten att styrelsen för Södra avdelningen anser att valphänvisningskraven är en 

demokratisk fråga och att ett sådant beslut därför måste förankras ute på avdelningarna. 

Frågan är hur CS tänkt om den demokratiska ordningen när man tagit beslutet. 
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§ 10 Inför årsmötet 

   Styrelsen behandlar olika praktiska frågor inför årsmötet enligt nedan: 

1. Årsmötesordförande och sekreterare – Fredrik kontaktar valberedningen angående 

vem som föreslås som ordförande. Som årsmötessekreterare förslår styrelsen Karin. 

 

2. Motionhantering – Fredrik och Karin tar emot dem 

 

3. Direktjusterande punkter- Fredrik kollar med SKK. 

 

4. Förtäring – kaffe, socker och mjölk -  Ingrid handlar 

             Helèn bakar semlor och vi räknar med 30 personer 

             till maten handlar Ingrid dricka, servietter och potatisgratänger 

             Jessica och Karin ordnar någon form av buffèmat med bröd och smör 

 

5. Vandringspriserna – Fredrik gör en mall till tavlorna. 

  Beslut:  Lena och Jenny får i uppdrag att ta fram namnen på vinnarna av de olika     

diplomen. 

 

6. Utmärkelser – Observera att man för vandringspriserna skall ange i sin ansökan om    

vilket pris man ansöker om.   

Beslut: Styrelsen beslutar att efterhand som priserna tar slut så ersätter vi dem med     

rosetter. Rosetter, modell större, skall köpas in och textas med vilket pris som avses. 

 

7.  Rosetter till kommande utställningar 

     Beslut: Ingrid köper in rosetter till Strömsnäsbruk och Hässleholm i maj. 

 

8.  Södras Stjärna – utmärkelsen Södras stjärna skall föreslås för kategorierna  

Utställning och Arbetande pudlar. 

Beslut: Styrelsen beslutar att utmärkelsen Södras stjärna för Arbetande pudlar skall 

tilldelas XXXXXXXXXXXXXXXX, ägare XXXXXXXXX 

med motiveringen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

För utmärkelse till kategori Utställning avvaktas till nästa styrelsemöte. Ingrid och 

Jenny får i uppdrag att återkomma med förslag. 
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§ 11 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden togs upp. 

 

 § 12 Nästa möte 

  Styrelsemöte den 4 februari kl 18.00, Trädgårdsgatan 16 i Sjöbo. 

 

 § 13 Mötets avslutande 

   Ordföranden avslutar mötet 

 

 

 

Vid protokollet      

 

 

 

Karin Mars  Fredrik Nilsson Jessica Larsson Pettersson 

sekreterare  ordförande  justerare 

 

 

  


