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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

         

 

Protokoll nr 10 fört vid Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningens styrelsemöte den 10 oktober 2016. 

 
 

Plats och tid: Telefonmöte kl 19.00 – 21.45. 

 

Närvarande: Ordförande Fredrik Nilsson 

 Ledamöter  Jessica Larsson Pettersson 

            Doris Backe 

            Jenny Maltin 

            Karin Mars 

Anmält förhinder:            Anita Sjöholm             

            Victoria Carlsson  

            Emma Iversen 

 

Protokollet omfattar §§ 106 – 116.       

 

 

§106 Mötets öppnande 

       Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§107 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes.  

  

§108 Val av justerare 

 Beslut: Jessica L Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll. 

 

§109 Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll nr 9-2016 gicks igenom. 

 I §98 noteras svar från kommunen klart. 

 I §100 b. noteras angående besked till Kennelfullmäktige att styrelsen jobbar vidare 

med uppgiften. 

 I samma paragraf  c. konstateras likaså här att vi jobbar vidare. 

 Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång att lägga protokollet till handlingarna. 

  

§110 Ekonomi 

 Styrelsen konstaterar att något avvikande i ekonomin i förhållande till föregående 

möte inte har skett och styrelsen kan konstatera att avdelningens ekonomi därmed 

är fortsatt god. 
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       §111  Inkomna skrivelser 

 a. Inbjudan från STOKK via SPK CS till CUA –utbildning och Brush Up CUA. 

 Beslut: Styrelsen är intresserad av utbildningen men beslutar att avvakta tills 

utbildningen hålls på närmare ort. 

 b. Avel med HD-grad C – skrivelse från SKK Centralstyrelse till Jordbruksverket 

med anledning av ärenden som inkommit till Länsstyrelsen i Skåne län. 

Anmälningarna rör avel med olämliga individer, hundar med höftledsdysplasi HD- 

grad C. 

 Styrelsen diskuterar skrivelsen och vill senare återkomma till hur SPK ser på 

frågan.  

 c.  Brev från SKK CS ang vårt datum för utställning i mars 2018. SKK behöver 

byta dag då Mässhallarna är upptagna planerad dag. 

 Beslut: Styrelsen beslutar avvakta beslut från SKK hur Malmö tänker göra. 

 Beslut: Styrelsen har tagit del av övriga inkomna skrivelser och beslutar  

 att efter genomgång lägga dessa till handlingarna. 

 

§112 Kommittéernas verksamheter  

 Informationskommittén: Jenny jobbar vidare med kommunikationen på facebook 

med bla annonsering och kan berätta att antalet vänner nu ökat från 796 till 868 på 

kort tid så informationen sprids. Även Danmark är med och som vi byter 

information med om vad som händer i pudelvärlden. 

 Jessica informerar om att resultat på rallylydnad och agility nu kommer in att lägga 

upp på hemsidan som nästa steg.  

 Manusstopp för Pudelnytt är redan den 1 nov. Vi fördelar skrivandet enl följande- 

 Anatomikursen – Fredrik, Klipphelgen med fest – Karin, Vardagsvård – Emma, 

Utställningen – Doris, Ringträning - . 

 Övrigt som skall med i nästa nummer av Pudelnytt är vårens utställningar i 

Strömsnäsbruk och Hässleholm. 

 Årsmötet måste annonseras och bjudas in till. Se beslut nedan. 

 Vandringspriserna för agility, lydnad och utställning tar Anita, Victoria, Doris och 

Fredrik ansvar för. 

 Beslut: Styrelsen beslutar att årsmötet skall hållas den 5 februari 2017 kl 11 i 

Betelkyrkas lokal i Höör. Karin får i uppdrag att boka lokalen. 

 

 Kommittén för arbetande pudlar: Kommittén har meddelat att de inte kommer att 

anordna någon aktivitetsdag då man inte hittat instruktörer till aktiviteterna. 

Kommittén har ett eget förslag på aktiviteter senare. 

 Beslut: Styrelsen beslutar att årets aktivitetsdag ställs in och  

 att kommittén arbetar vidare med sitt förslag till ett senare tillfälle.  

  

 Kommittén för medlemsvård: Klippkursen de luxe med xxxx xxxx i helgen som 

gick var välbesökt och mycket uppskattad liksom efterföljande fest som samlade 

många av klubbens medlemmar. 

 

 Kommittén för pudelvård: Kurs i vardagsvård hos xxxx xxxx går i helgen. 

  

 Uppfödarkommittén: Kursen i Anatomi är avslutad i övrigt intet aktuellt. 

  

 Utställningskommittén:  Frågan om avtalet för lokalen i Strömsnäsbruk tas upp 

inför 2017 då avtalet sedan löper ut. 
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 Nu förestående är Södras rasspecial,  Inofficiell valp- och junior utställning 22 okt 

och utställning 23 okt på Q-poolen i Hässleholm. 

 Beslut: Styrelsen beslutar följande för den 22 och 23 oktober i Hässleholm: 

 Inoff utst 22 okt:  domare och ringsekreterare: 

                             Ring 1 –  domare xxxxx xxxxx 

   Ringsekr xxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx  

                             Ring 2-    domare xxxxx xxxxx 

   Ringsekr xxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx 

                             Ring 3 -    domare xxxxx xxxxx 

   Ringsekr  xxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx 

                                   Ring 4 -    domare xxxxx xxxxx 

   Ringsekr  xxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx 

                             Ring 5 -    domare xxxxx xxxxx 

   Ringsekr  xxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx 

 

 Rasspecial 23 okt: domare och ringsekreterare 

                             Ring 1 -    domare xxxxx xxxxx 

   Ringsekr  xxxxx xxxxx 

                             Ring 2 -    domare xxxxx xxxxx 

   Ringsekr  xxxxx xxxxx 

    

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

   

§113 Aktuella ärenden. 

 a. Verksamhetskonferensen den 30 oktober  - Jessica L Pettersson, Doris Backe och 

Karin Mars deltar enligt beslut tidigare. 

 Till avdelningarnas eget möte den 29 oktober, på lördagen, tar vi med två punkter: 

 - att etablera samarbete över avdelningsgränserna genom facebook inför 

utställningar och andra aktiviteter, 

 - förmedla information till varandra i avdelningarna via Nyhetsbrevet?  

 b. Almanackan – styrelsen diskuterar vilka aktiviteter som är och kan vara aktuella 

2017 och som skall annonseras i almanackan. Endast ett fåtal har lämnat in bilder 

till almanackan. Förslaget diskuteras att hämta bilder från våra olika aktiviteter 

under året och att de utgör månadsbilderna i almanackan. Styrelsen jobbar vidare 

med förslagen. 

   

§114 Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden togs upp. 

 

§115 Nästa möte 

 Styrelsen har sitt nästa möte, telefonmöte, den 14 november kl 19.00. 

 

  §116 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar ledamöterna och förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 Karin Mars   Fredrik Nilsson                         Jessica L Pettersson 

 sekreterare                     ordförande                                justerare 


