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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

     

 

Protokoll nr 6 fört vid Sv Pudelklubben Södra avdelningens 

styrelsemöte den 11 april 2016. 

 
 

Plats och tid: Telefonmöte kl 19.00 – 20.30 

 

Närvarande: Ordförande Fredrik Nilsson 

 Ledamöter  Jessica Larsson Pettersson 

            Doris Backe 

            Anita Sjöholm 

            Karin Mars 

        Suppleant   Victoria Carlsson 

Anmält förhinder:            Jenny Maltin 

                    Emma Iversen 

   

Adjungerad:                    Annika Kronberg     §66             

 

Protokollet omfatta §§ 62 – 72.       

 

 

§62 Mötets öppnande 

       Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§63 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes.  

  

§64 Val av justerare 

 Beslut: Jessica Larsson Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll. 

 

§65 Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll nr 5-2016 gicks igenom. Noterades i §54 svar från CS angående förslag 

om jubileumsbok. Vi avvaktar med den fortsatta planeringen av detta. I §58 

noterades att träffen den 30 mars fick ställas in då de flesta hade förhinder. Förslag 

till uppföljning i samband med Hässleholm i höst istället. Intresse finns. 

 Beslut: Efter genomgång och gjorda noteringar lades protokoll nr 5-2016 till 

handlingarna. 
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§66 Ekonomi 

 Avdelningen ska byta bankkontor från kontoret i Eslöv till kontor i Kivik efter byte 

av kassör. Till detta krävs dels en fullmakt och ett protokollsutdrag från styrelsen 

dels en kopia av årsmötesprotokollet. Adjungerad kassör Annika Kronberg skickar 

över handlingarna till styrelsen för underskrifter. 

 Styrelsen avvaktar rapportering och bedömning av det ekonomiska läget tills 

överflyttningen är klar. 

 Beslut: Styrelsen beslutar  

 att den ekonomiska hanteringen för SPKSödra avdelningen överflyttas från aktuellt 

bankkontor i Eslöv till motsvarande kontor i Kivik,  

att godkänna fullmakt där tidigare kassör tas bort samt fullmakt för ny kassör, 

att till XXXXXXXXX i Kivik översända fullmakter, protokollsutdrag samt kopia 

av årsmötesprotokoll. 

 

§67 Inkomna skrivelser 

 a. Medlemsrapport per den 31 mars 

 b. Seminarium för utställningsansvariga 

 c. CS svar på Öppet brev daterat 27 mars 

 d. Handboken  

 e. Skrivelse från CS revisorer 

 f. Skrivelse från enskild medlem  

 g. Inbjudan från Sv Brukshundsklubben 

 Beslut: Styrelsen har tagit del och beslutar 

 att under punkt b. xxxxx xxxxxxx tillfrågas om deltagande  tillsammans med Doris 

Backe, 

 att under punkt f. ge Karin i uppdrag att besvara skrivelsen samt 

 att efter genomgången lägga inkomna skrivelser/rapporter till handlingarna. 

 

§68 Kommittéernas verksamheter 

 Generellt gäller för kommittéerna att arbetet precis börjar komma igång. 

Verksamhetsplan 2016 ligger till grund för arbetet.  

  

 Informationskommittén: Jessica  efterlyser texter och bilder till Pudelnytt från de 

aktiviteter vi deltagit i. Bra om vi skickar in snabbt när vi har material. Jessica 

lägger in efter hand för utskick till tidningen.  

  

Kommittén för arbetande pudlar: Anita har några förslag till en snabbare och 

tydligare redovisning av tävlingsresultat på hemsidan. De som tävlar i agility, 

bruks, lydnad och rallylydnad rapporterar in sina tävlingsresultat för införande på 

hemsidan. Anita står som kontakt. Föraren är ansvarig för att uppgifterna är 

riktiga. 

Diskuteras också utdelande av rosetter i bruks, fyra rosetter för bästa sök-, spår-, 

rapport- och appellhund. 

 Förslag kommer också upp om att locka ungdomar till att engagera sig i 

hundvärlden och varför inte skapa ett pris för Årets ungdom i någon av de 
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tävlingsgrenar som tillhör de arbetande pudlarna, agility, bruks, lydnad och 

rallylydnad. 

 Pudelns dag den 6 juni närmar sig och det föreslås att xxxxx xxxxxx och  

 xxxxx xxxxxx, som har anmält på intresselistan håller i det med uppvisning och 

information under dagen. De kontaktas av kommittén. 

 Beslut: Styrelsen beslutar följande 

 att tävlingsresultat i agility, bruks, lydnad och rallylydnad skall rapporteras inom en 

månad från tävlingsdagen till Pudelklubben Södra för att få deltaga i tävlingen om 

Årets hund i de olika grenarna agility, bruks, lydnad och rallylydnad. Därefter 

lägger vi in det så snabbt vi kan på vår hemsida,  

 att fyra (4) rosetter för bästa hund i respektive tävlingsgren sök, spår, rapport och 

appell i fortsättningen skall delas ut på årsmötet, 

 att kommittén får i uppdrag att ta fram nya statuter för bruksgrenarna och 

återkomma till styrelsen med ett förslag att fatta beslut på, 

 att kommittén får i uppdrag att ta fram statuter för utdelning av pris för Årets 

ungdom samt 

 att kommittén får i uppdrag att kontakta xxxx xxxxxxx för medverkan i lydnad på 

Pudelns dag samt xxxxxx xxxxxxx för rallylydnad eller agility. 

 

 Kommittén för medlemsvård: Inget aktuellt just nu. 

  

 Kommittén för pudelvård: Emma skriver rapport till Pudelnytt om kursen i 

vardagsvård hos Louise Ekbladh.  

   

 Uppfödarkommittén: Olivia Nastasijevic har valt att lämna uppdraget som 

suppleant i styrelsen. Christel Tevin är tillfrågad och tar på sig rollen som ansvarig 

och sammanskallande i kommittén. Jessica biträder med att ta emot anmälningar till 

de olika aktiviteterna. 

       Uppfödarkommittén består således av Doris Backe, Christel Tevin, 

 Helena Ingvarson och Mikael Nilsson.  

       Den 12 april har styrelsen inbjudit till medlemsmöte om RAS. De synpunkter som 

där kommer fram skall vidare till CS. Föreslås att styrelsen tillsammans med 

uppfödarkommittén har ett telefonmöte där synpunkterna fastställs genom beslut. 

 Beslut: Styrelsen beslutar att styrelsen och uppfödarkommittén har ett telefonmöte 

om RAS den 10 maj kl 19.00. 

  

 Utställningskommittén: Doris rapporterar att det är klart med ring till Södras deal av 

utställningen i Hässleholm den 22 maj. 

 Har vi kontrakt på Q-poolen i höst? 

 Beslut: Doris får i uppdrag att kolla om kontrakt finns med xxxxx xxxxxx som 

tidigare ansvarat för detta.  

 

§69 Aktuella ärenden 

 Förslag till hedersmedlem i Södra avdelningen.  

 Efter Annika Kronbergs förslag att nominera xxxxxx xxxxx till hedersmedlem i 

SPK har SPKSödra Au beslutat följa rekommendationen. 
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 Beslut: Styrelsen beslutar  

 att godkänna arbetsutskottets beslut att nominera xxxxxx xxxxxxx, kennel xxxxxx, 

till hedersmedlem i SPK samt 

 att ge Karin i uppdrag att formulera nomineringen och översända den till SPKCs 

sekr. 

    

§70 Övriga ärenden 

 a.Inbjudan till medlemsmöte med nye ordförande i CS. 

 Fredrik föreslår att vi bjuder in nye ordförande i CS till ett medlemsmöte. Fredrik  

 har sökt kontakt med ordförande för att höra om intresse finns innan vi går ut med 

inbjudan. Fredrik återkommer. 

 b. Diskuteras om vi ska ha en drive-in-utställning på Pudelns dag. I så fall föreslås 

xxxxxx xxxxxx som domare och Doris frågar henne.  

 

§71 Nästa möte 

 Styrelsen har sitt nästa möte, telefonmöte, den 9 maj kl 19.00. 

 

§72 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar ledamöterna och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Karin Mars Fredrik Nilsson                      Jessica Larsson Pettersson 

sekreterare ordförande                              justerare 


