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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 
 
 

         
 
 

 

Protokoll nr 4-2016 fört vid styrelsemöte med  

Sv Pudelklubben Södra avdelningen den 6 mars 2016. 

 
 

Plats och tid: Trädgårdsgatan 16, Sjöbo  kl 11.00 

 

     Närvarande: Ordförande   Fredrik Nilsson 

  Ledamöter    Jessica Larsson Pettersson 

      Doris Backe   

      Jenny Maltin 

      Emma Iversen               lämnar mötet §43,kl. 14.30 

      Anita Sjöholm 

      Karin Mars 

  Suppleanter   Victoria Carlsson          lämnar mötet §43, kl.14.30 

      Olivia Nastasijevic        lämnar mötet §46b,kl. 16.00 

      

 

  
 §40 Mötets öppnande 

  Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

   

 §41 Godkännande av dagordning  

  Dagordningen godkändes med tillägg under punkt 7:  7a, Kick-off och  

  7b, Kommittéernas verksamheter. 

  

 §42 Val av justerare 

Beslut: Jessica Larsson Pettersson utsågs att tillsammans med ordförande justera 

dagens protokoll. 

 

 §43 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll nr 2: §19 p1- frågan om avdelningarna anmält sig till seminariet för 

utställningsansvariga. Södra har anmält Doris och Fredrik. 

§21 p4 – beslutet om hedersmedlemsskap ska dras tillbaka. 

Protokoll nr 3: §35 -komplettera kontaktadressen för utställningar med postadress 

Backvändan 9, 243 32 Höör. Anmälan per mail går till 

utstallning.sodra@pudelklubben.se, 

Beslut: Styrelsen beslutar  

att uppdra åt Karin att höra efter om avdelningarna anmält sig till seminarium för 

utställningsansvariga , 
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att uppdra åt Karin att tillskriva CS om att Södra avdelningen återtar nomineringen 

till Hedersmedlemsskap. 

att efter gjorda kompletteringar lägga protokoll nr 2 och 3 till handlingarna. 

  

   §44 Ekonomi  

Styrelsen avvaktar uppföljning av ekonomin tills rapport från nya kassören 

inkommit.   

  

  §45 Inkomna skrivelser 

Beslut: Styrelsen beslutar efter redovisning att lägga inkomna skrivelser till 

handlingarna. 

  

  §46a Kick-off för 2017 

 Dagens möte inleds med en ”kick-off” -  ett tillfälle för idéer och förslag att komma 

upp för vidare planering. Särskilt beslut tas av styrelsen för de förslag som läggs in i 

planen. 

  

 1.Svenska Pudelklubben firar nästa år sitt 75-årsjubileum och frågan om att göra en 

jubileumsbok var uppe på ordförandekonferensen/verksamhetskonferensen. Ett par 

alternativa förslag till jubileumsbok kom upp, ett extra Pudelnytt och en Almanacka.  

 Medlemmar i Södra har hört av sig med frågor kring vad SPK planerat. Här finns 

intresse av att göra en sammanställning med blickar bakåt. 

 Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Karin att tillskrivs CS och avdelningarna med 

förslag att försöka skapa en jubileumsbok. 

 Styrelsen beslutar också uppdra åt Karin att höra med Västra avdelningen om 

intresse finns att anordna en gemensam jubileumsutställning.  

  

 2.Förslag att anordna MH och BPH diskuteras. 

 Beslut: Styrelsen beslutar utvärdera tidigare aktiviteter och att kommittén 

återkommer med mer precist förslag. 

 

 3.Vi efterlyser idéer och förslag från medlemmarna! Hur ska vi föra en dialog med 

medlemmarna, skapa kontakt och ta vara på förslag? 

 Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Jenny och Jessica att formulera en enkät som 

kan gå ut till medlemmarna och återkomma till styrelsen för vidare beslut. 

 Styrelsen beslutar vidare att bjuda in de som anmält intresse att hjälpa till vid 

utställningar och andra aktiviteter till en träff.  

 

 4.Diskuteras och föreslås en ”klippkurs de luxe” även 2017. 

 Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx tillfrågas och han tackar preliminärt ja. 

 Beslut: Styrelsen uppdrar åt Doris att planera vidare. 

 

 5.Diskuteras och föreslås en föreläsning om ögonproblem/-sjukdomar hos pudel. 

Doris får i uppdrag att kontakta xxxx xxxxxx som är ögonspecialist. 

 Styrelsen föreslår också att avdelningen skall jobba vidare med färggenetik och 

förslag på kursledare är xxxxx xxxxxx. 

 Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Doris 

 att kontakta xxxxxx xxxxxx för föreläsning o m ögonsjukdomar hos pudel samt 

 att Doris likaledes får i uppdrag att arbete vidare med kurs i färggenetik. 
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 6.Utställningen i Strömsnäsbruk den 20 mars står för dörren. 

 Katalog och checklista för arbetsfördelning skall göras. Tid för lastning av släpet är 

klar. 

 Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Fredrik och Jessica gör katalogen och att Fredrik 

och Karin sammanställer checklista. 

 

 §46b Kommittéernas verksamheter 

 Informationskommittén: Ett sätt att nå ut till medlemmarna är att beskriva det vi gör- 

Helena Ingvarson har tidigare arbetat fram en aktivitetsmall. Jessica har nu tagit fram 

den som en guide att använda när man skriver info om en kommande aktivitet, som 

ska publiceras på hemsidan/Facebook. 

 Följande beslut togs kring vem som skriver för de närmast aktuella aktiviteterna. 

  Beslut: Ringträning i Eslöv 4.3 – Karin och Helén 

              Utställningen i Strömsnäsbruk 20.3 – Doris text och Jessica bild 

              Uppfödarträff 30.3 – Karin text och Jessica bild 

                    Vardagsvård nybörjare 2.4 – Emma  

              Vardagsvård fortsättning 3.4 – Emma 

              RAS-uppföljning 12.4 – Jessica och Karin 

              HD-index i Eslöv 3.5 – Jessica 

              Ringträning i Sjöbo 11.5 - Jenny 

 

 Kommittén för arbetande pudlar: Inget aktuellt att rapportera just nu. 

  

 Kommittén för medlemsvård: Vi Pudelns dag den 6 juni att planera för. Jenny håller i 

det och planerar bla för ringträning och drive-in utställning.  

 Jenny föreslår också en Pudel-kväll i Propets lokal i Kävlinge. 

 Beslut: Styrelsen uppdrar åt Jenny att arbeta vidare med förslagen till Pudelns dag. 

 

 Kommittén för pudelvård: Vi avvaktar vidare planering.  

  

 Uppfödarkommittén: Vi behöver diskutera vidare innehåll, arbetsuppgifter och 

arbetssätt. 

 Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

 Utställningskommittén:  

 CUA-ansvarig i Strömsnäsbruk är Doris.  

 Beslut: Fredrik får i uppdrag att tillskriva CS sekreterare angående vem som är 

CUA-ansvarig i Strömsnäsbruk. 

  

 Kommissarie – är den som ansvarar för det tekniska arrangemanget. 

 Beslut: Victoria utses till kommissarie i Strömsnäsbruk. 

  

 Bestyrelsen. 

 Beslut: Karin ska svara för bestyrelserapporten tillsammans med Jessica och Fredrik. 

  

 Domaransvarig 

 Beslut: Karin Sjöholm-Östlund och Fredrik tar hand om domaren, Adam Ostrowski. 

 Fredrik bokar hotellrum till domaren. 
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 Checklistan 

 Beslut: Doris, Fredrik och Karin får i uppdrag att justera checklistan som sedan ska 

ligga till grund för beskrivning av arbetsuppgifter före –under –efter utställningarna. 

  

 Priser 

 Beslut: Priser för BIM,BIR och Cert köps in för ca xxx kr per styck. Doris ordnar 

påskris eftersom utställningen skall ha tema Påsk. 

  

 Lotteri med tre lottringar för ca xxx kr per ring. 

 Beslut: Doris tar på sig och får uppdraget att inhandla godis till påskägg att lotta ut. 

  

 CK-priser  

 Beslut: Styrelsen beslutar att inte tilldela vinnare några CK-priser utan att vi istället  

ger en present till alla vid ankomsten i samband med registreringen utlämnande av 

katalogen. 

 

§47 Aktuella ärenden 

 1. Delegater till Pudelfullmäktige. 

 På årsmötet beslutades att överlämna till Södras styrelse att välja delegater till 

Pudelfullmäktige. Styrelsen avvaktar justering av årsmötesprotokollet blir klart. 

 Noteras skall särskilt att Anita Sjöholm, av valberedningen föreslagen som delegat 

till Pudelfullmäktige, inte varit tillfrågad av valberedningen och har således varken 

kunna säga ja eller nej till förslaget. 

 Styrelsen har kunnat konstatera att samtliga de delegater som styrelsen anser med sin 

skicklighet skulle kunna åka, känner sig inte tillräckliga att åta sig uppdraget. 

 Beslut: Styrelsen beslutar att inte skicka någon delegat till Pudelfullmäktige 2016. 

 Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt Fredrik och Karin att skriva ett öppet brev till 

CS och övriga avdelningar där grunderna för beslutet redovisas efter justeringen av 

årsmötesprotokollet.  

  

 2.Höftledsstatus på mellanpudel  

 Styrelsen diskuterar CS hantering av frågan kring valphänvisningskrav  för 

höftledsstatus på mellanpudel med tanke på tidigare PF beslut. 

 Beslut: Styrelsen beslutar tillskriva revisorerna i SPK angående CS verkställighet i 

ärendet Valphänvisningskrav avseende höftledsstatus hos mellanpudel i förhållande 

till Pudelfullmäktiges beslut. 

  

 §48 Övriga ärenden 

  Inga övriga ärenden var aktuella.  

 §49 Nästa möte 

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

   §50 Mötet avslutas. 

  Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

Karin Mars                       Fredrik Nilsson                 Jessica Larsson Pettersson 

Sekreterare                       ordförande                         justerare  

 


