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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

    

 

Protokoll nr 5 fört vid Sv Pudelklubben Södra avdelningens 

styrelsemöte den 14 mars 2016. 

 
 

Plats och tid: Telefonmöte kl 19.00 – 20.50 

 

Närvarande: Ordförande Fredrik Nilsson 

 Ledamöter  Jessica Larsson Pettersson 

            Doris Backe 

            Jenny Maltin 

            Anita Sjöholm 

            Karin Mars 

        

Anmält förhinder:            Emma Iversen 

            Victoria Carlsson 

            Olivia Nastasijevic 

   

 

Protokollet omfatta §§ 51 – 61.       

 

§51 Mötets öppnande 

       Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§52 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 

 

§53 Val av justerare 

 Beslut: Jenny Maltin utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll. 

 

§54 Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll nr 4-2016 gicks igenom och noterades redigeringar i §§ 46a och 46b: 

  §46a  en uppföljning av beslut och förslag i Kick-off  ska följas upp i juni. Karin 

har tillskrivit CS om jubileumsbok och fått svar enligt beslut på 

ordförandekonferensen, alltså nej. 

 Klippkurs de luxe – xxxxxx xxxxxx tackat ja och Doris fått klartecken att planera 

datum. 

 §46b  Strömsnäsbruk –CUA-ansvarig klart. Domaransvarig klart. 

 Beslut: Efter genomgång och gjorda redigeringar lades protokoll nr 4-2016 till 

handlingarna. 
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§55 Ekonomi 

 Styrelsen avvaktar en första rapportering och bedömning av det ekonomiska läget. 

 Södra avdelningen har gått in i 2016 med mycket god ekonomi ett plus på ca 21 tkr. 

 

§56 Inkomna skrivelser 

 Endast ett par skrivelser har inkommit från SKK via CS: SKK CS protokoll 1-2016 

och SKK Kostnadsfri utbildningsdag för uppfödare. 

 Beslut: Styrelsen beslutar efter rapportering att lägga inkomna skrivelser/rapporter 

till handlingarna. 

 

§57 Kommittéernas verksamheter 

 Generellt gäller för kommittéerna att arbetet precis har kommit igång med delvis 

nya medarbetare i styrelsen efter årsmötet. Verksamhetsplan 2016 ligger till grund 

för arbetet.  

  

 Informationskommittén: Jessica berättar att korrekturet till Pudelnytt är klart, alla 

foton kom inte med, annars var det ok med smärre justeringar. Jessica lägger ut info 

om ställplatser i Strömsnäsbruk på Facebook och hemsidan. I övrigt inget aktuellt 

nytt. 

  

 Kommittén för arbetande pudlar: Anita rapporterar att gruppen arbetar vidare enligt 

plan. 

  

 Kommittén för medlemsvård: Inget aktuellt just nu, gruppen arbetar vidare enligt 

Jenny. 

  

 Kommittén för pudelvård: Ingen ansvarig närvarande som kan lämna rapport. 

  

 Uppfödarkommittén:  Doris har intet aktuellt att rapportera utan arbetet går vidare 

som i övriga kommittéer. 

  

 Utställningskommittén:  Fredrik har reviderat och gjort en struktur i befintlig 

Checklista för Strömsnäsbruk. Checklistan gås igenom punkt för punkt, vad som 

ska göras före, under och efter utställningen, arbets- och ansvarsfördelning.  

 Checklistan revideras av styrelsen och skickas efter utskrift ut till styrelsen. 

 

§58 Aktuella ärenden 

 Vi har haft upp till förslag att bjuda in de som anmält sitt intresse att hjälpa 

till/medverka vid avdelningens utställningar och andra aktiviteter. 

 Beslut: Styrelsen uppdrar åt Karin att bjuda in de som anmält sig till den 30 mars kl 

17.30 i samband med möte kring Rasstandard. Mötet äger rum på LCR i Lund. 

 

§59 Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden var aktuella. 
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§60 Nästa möte 

 Styrelsen har sitt nästa möte, telefonmöte, den 11 april kl 19.00. 

 

§61 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar ledamöterna och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Karin Mars Fredrik Nilsson Jenny Maltin 

sekreterare ordförande justerare 


