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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

        

 

Protokoll nr 7 fört vid Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningens styrelsemöte den 9 maj 2016. 

 
 

Plats och tid: Telefonmöte kl 19.00 – 20.45 

 

Närvarande: Ordförande Fredrik Nilsson 

 Ledamöter  Jessica Larsson Pettersson 

            Doris Backe 

            Anita Sjöholm 

            Karin Mars 

                   Jenny Maltin 

  Suppleant   Victoria Carlsson  

  

Anmält förhinder:            Emma Iversen 

   

Protokollet omfatta §§ 73 – 83.       

 

 

§73 Mötets öppnande 

       Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§74 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

  

§75 Val av justerare 

 Beslut: Anita Sjöholm utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll. 

 

§76 Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll nr 6-2016 gicks igenom. Noterades i §68, under Utställningskommittén, 

att det är oklart om bokningarna av Q-poolen för 2017 och -18 är klara. Doris har 

dock fått klartecken från Hässleholms kommun med kontrakt för Q-poolen denna 

höst.   

 Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Doris att kontrollera att bokningarna av  

 Q-poolen är klara för 2017 och 2018. 

 I §70 noterades att vi inte är klara med domare på Pudelns dag och vem som ska 

svara för ringträningen. Fredrik och Jessica arbetar vidare med uppdragen. 

 I övrigt beslutades att lägga protokoll nr 6-2016 till handlingarna. 
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§77 Ekonomi 

 Överflyttningen till annan bank är klar. Styrelsen konstaterar att det ekonomiska 

läget är gott. 

  

§78 Inkomna skrivelser 

 a. Medlemsrapport per den 30 april. 

 b. Skrivelse från enskild medlem  

 c. Möte med CS i Jönköping 

 d. Västra avdelningen angående jubileumsutställning 

 Övriga inkomna skrivelser har vidarebefordrats till respektive kommitté som 

information/handläggning - a. Godkända utställningar,  

   b. Live streaming på utställningar, 

   c. Vaccinationskrav. 

 Beslut: Styrelsen har tagit del och beslutar 

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

 att efter genomgången lägga inkomna skrivelser/rapporter till handlingarna. 

 

§79 Kommittéernas verksamheter  

 Informationskommittén: Jessica har sammanställt ett utkast till Pudelnytt  

 Följande behöver komma in i tidskriften: 

 Hässleholmsutställningen den 22 maj – Doris skriver. 

 Pudelrace den 15 maj  

 PCA -  Jessica gör intervju med Doris  

 Xxxxx xxxxxx har gått bort – Fredrik skriver något i sina ordförandes rader i 

Pudelnytt. 

  

 Vi måste annonsera om klippkursen med fest som går av stapeln den 1-2 oktober. 

 Beslut: Styrelsen beslutar att Jenny tar upp anmälningarna till klippkursen, samt att 

Jenny, Fredrik och Karin svarar för anordnandet och att xxxxx xxxxxx också 

tillfrågas i detta. 

  

 Almanacka för 2017.  

 Beslut: Almanacka för 2017 – planeringen påbörjas nu. 

 Styrelsen beslutar att annonspriserna skall vara desamma som för innevarande år, 

dvs. helsida 995 kronor och kvarts sida 450 kronor. 

   

Kommittén för arbetande pudlar: Anita och Vickan jobbar vidare med planeringen 

av Pudelns dag. Kontakterna har tagits och tackat ja till medverkan, xxxx xxxx och 

xxxx xxxx för uppvisning och information om lydnad och rallylydnad. 

  

 Kommittén för medlemsvård: Jenny tar upp frågan om medlemskort för medlemmar 

i SPK Södra. Medlemmar har hört av sig med idén. SPK centralt menar att det 

skulle bli en för hög kostnad för klubben och är inte intresserade att medverka. Ska 

vi ha en egen lösning för Södra avdelningen? Ett förslag att fundera på! 
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 Kommittén för pudelvård: Ingen aktuell rapport.   

  

 Uppfödarkommittén: Kommittén har nu haft medlemsmöten om RAS, Rasstandard 

och HD – konstateras att vi så här långt varit aktiva och bjudit in. Tyvärr kom inte 

många på kvällen om HD, men bättre att genomföra ändå än att ställa in. 

 Den 10 maj har uppfödarkommittén telefonmöte för genomgång av RAS-

dokumentet/remissen.  

  

 Utställningskommittén: Utställningen i Hässleholm den 22 maj.   

 67 hundar är anmälda. 

 Kontraktet med Nordskånska är klart. Ring 34 är anvisad till oss. 

  

 Vi går igenom checklistan – 

 a. presenter till domare och ringssekreterare – Jessica och Karin  

 b. katalog, 50 st, på tryckeriet i Eslöv – Jenny  

 c. rosetter – klara och packade 

 d. blommor till placeringarna – xxxx xxxx tillfrågas. 

 e. namnskyltar till domare, ringsekreterare och oss funktionärer – Jessica 

 f. hundmaten från xxxxx – Jenny kollar vem den ska skickas till 

 g. kritiklapparna – Karin 

 h. släpet – Jessica kör det tur och retur 

                   Jenny, Helen och Karin packar det. 

 i. sekretariatet – Karin med hjälp av xxxx och xxxx om de vill bistå, 

                                  Jessica fotograferar 

 j. försäljning av kataloger – Karin 

 k. resultatlistan – Fredrik och Jessica 

 l. bestyrelserapporten – Jessica och Karin 

 m. lotteriet – Karin frågar xxxx xxxxx  

 Beslut: Styrelsen beslutar enligt redovisningen ovan. 

 

§80 Aktuella ärenden. 

 a. CS har kallat styrelsen för Södra till möte med anledning av att Södra 

avdelningen inte deltagit på årets Pudelfullmäktige. 

 Beslut: Styrelsen beslutar att ordförande, v. ordförande och sekreterare deltar i 

mötet med CS i Jönköping 

 b. Uppfödarkommitténs möte om RAS – kommentarerna ska in som remissvar till 

CS. Remisstiden går ut den 15 maj. 

 Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt uppfödarkommittén att sammanställa 

kommentarerna och skicka dem till CS.  

 

§81 Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden var anmälda. 
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§82 Nästa möte 

 Styrelsen har sitt nästa möte, telefonmöte, den 13 juni kl 19.00. 

 

§83 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar ledamöterna och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Karin Mars  Fredrik Nilsson                       Anita Sjöholm 

sekreterare  ordförande                               justerare 

 


