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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

            

 

Protokoll nr 8 fört vid Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningens styrelsemöte den 13 juni 2016. 

 
 

Plats och tid: Telefonmöte kl 19.00 – 20.25 

 

Närvarande: Ordförande Fredrik Nilsson 

 Ledamöter  Jessica Larsson Pettersson 

            Doris Backe 

            Karin Mars 

                   Jenny Maltin 

 Anmält förhinder:            Anita Sjöholm             

            Victoria Carlsson  

            Emma Iversen 

 

 

Protokollet omfattar §§ 84 – 94.       

 

 

§84 Mötets öppnande 

       Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§85 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

  

§86 Val av justerare 

 Beslut: Doris Backe utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll. 

 

§87 Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll nr 7-2016 gicks igenom. Noterades i §76 att styrelsen avvaktar svar från 

kommunen. 

 I §79 noterades att styrelsen avvaktar svar från xxxxx xxxxxx om medverkan på 

klippkursen 1-2 oktober. 

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

  

§88 Ekonomi 

 Styrelsen konstaterar att avdelningens ekonomi är fortsatt god. 
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§89 Inkomna skrivelser 

 a. Offert utställningsadministration 

 b. CS protokoll nr 1 – 4 samt årsmöte 

 c. Norra avd protokoll 

 d.  Remiss lydnadsprov 

 e. Beslut om avstängning 

 f. Beslut om upphävande av avstängning 

 g. Medlemsrapporter per den 31 maj.  

   

 Beslut: Styrelsen har tagit del och beslutar 

 att under punkt  

 d. ge Karin i uppdrag att påminna kommittén om att besvara remissen, 

 g. att uppdra åt Jenny att funderar kring hur vi lockar familjemedlemmar att också 

bli medlemmar i SPK Södra samt  

 att efter genomgången lägga inkomna skrivelser till handlingarna. 

 

§90 Kommittéernas verksamheter  

 Informationskommittén: Jessica och Fredrik planerar för nästa nr av Södras 

Nyhetsbrev.  

  

 Kommittén för arbetande pudlar: Resultatlista för gruppen arbetade pudlar- 

diskuterade hur vi ska få in resultatet för att kunna presentera på hemsidan.  

 Styrelsen lämnar frågan till kommittén för arbetande pudlar med återkoppling på 

styrelsemötet i september. 

  

 Kommittén för medlemsvård: Frågan om medlemskort för medlemar i Södra som 

kom upp på föregående styrelsemöte hänskjuts till styrelsemöte i höst. 

 Jenny har också ett förslag till hur vi skulle kunna locka fler barn till Pudelns dag 

med tävlingar av olika slag som intresserar barn och lockar familjer att komma. 

Jenny funderar vidare och återkommer. 

 Bilder och text kommer från Jenny till Jessica för införande i Pudelnytt, Nyhetsbrev 

och hemsida. 

 

 Kommittén för pudelvård: Ingen aktuell rapport.   

  

 Uppfödarkommittén: HD-index med xxxx xxxx-  kommittén har lämnat förslag på 

en ytterligare träff den 20 juni. Arbetsutskottet, Au, har beslutat enligt kommitténs 

förslag.  

 Beslut: Styrelsen beslutar enligt tidigare AU beslut. Kursen är den 20 juni med 

sista anmälningsdag 16 juni. Jessica går ut med påminnelse hemsidan och Facebook 

och lite senare under pågående möte har 4 intresserade anmält sig till kursen. 

  

 Utställningskommittén: Doris skriver en rapport fvb till Jessica för införande i 

Pudelnytt och på hemsidan.  

 Frågan om annonsering i Hundsport diskuterades för den inofficiella utställningen i 

Hässleholm.  

 Beslut: Styrelsen diskuterar val av annonsering för den inofficiella utställningen. 

Ärendet återkommer till styrelsen. 
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 Rapportering från kommittéerna: 

 a. utställningskommittén – rapport från Hässleholm 22 maj klar 

 b. informationskommittén –material till Pudelnytt och Nyhetsbladet klart 

 c. kommittén för arbetande pudlar – remiss om lydnadsprov se beslut i §89 

 d. uppfödarkommittén – utbildningsdag om HD klar 

 Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång att lägga rapporteringen till 

handlingarna. 

 

 

§91 Aktuella ärenden. 

 a. Möte med CS i Jönköping den 29 maj - Fredrik rapporterar. 

 Föreslås att styrelsen bjuder in SPK:s nya ordförande Charlotta Gauffin till ett 

medlemsmöte i höst.  

 b. Enskild medlem har tillskrivit styrelseledamot med klagomål och synpunkter på 

styrelsens arbete. Styrelsen diskuterar fortsatt hantering. Samtliga skrivelser skall 

tillställas styrelsen och arkiveras i styrelsens arkiv.  

 Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt sekreteraren att ta kontakt med 

styrelseledamoten för uppföljning.  

 

§92 Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden var anmälda. 

 

§93 Nästa möte 

 Styrelsen har sitt nästa möte, telefonmöte, den 12 september kl 19.00. 

 

 §94 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar ledamöterna och önskar alla en skön sommar. Mötet förklaras 

mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

  

Karin Mars  Fredrik Nilsson                       Doris Backe 

sekreterare  ordförande                               justerare 

 


