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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

         

 

Protokoll nr 9 fört vid Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningens styrelsemöte den 12 september 2016. 

 
 

Plats och tid: Telefonmöte kl 19.00 – 20.50. 

 

Närvarande: Ordförande Fredrik Nilsson 

 Ledamöter  Jessica Larsson Pettersson, ordf.i beslut §101 

            Doris Backe 

            Karin Mars 

                   Jenny Maltin 

 Anmält förhinder:            Anita Sjöholm             

            Victoria Carlsson  

            Emma Iversen 

 

Protokollet omfattar §§ 95 – 105.       

 

 

§95 Mötets öppnande 

       Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§96 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

  

§97 Val av justerare 

 Beslut: Jenny Maltin utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

§98 Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll nr 8-2016 gicks igenom. Noterades i §87 att styrelsen fortfarande 

avvaktar svar från kommunen. 

 I §87 noterades att xxxx xxxxx svarat på vår förfrågan och tackat ja till att  

medverka på klippkursen 1-2 oktober. 

 I §90 noteras att Södras Nyhetsbrev är klart. 

 I samma paragraf konstateras att Kommittén för arbetande pudlar tagit fram ett 

förslag som kommer att publiceras. 

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

 Styrelsen går igenom den ekonomiska redovisningen, resultatrapport och 

balansrapport per den 31 augusti. 

 Styrelsen konstaterar att ingenting är anmärkningsvärt och att avdelningens 

ekonomi därmed är fortsatt god. 

  

§100 Inkomna skrivelser 

 a. SPK:s verksamhetskonferens den 29 o 20 oktober. 

 Beslut: Styrelsen beslutar att Doris Backe, Jessica L Pettersson och Karin Mars 

deltar. 

 CS har i sin skrivelse begärt in förslag på punkter till verksamhetskonferensen från 

avdelningarna. 

    Styrelsen föreslår följande två punkter: 

 1. Jubileumsåret – vilka idéer och planer har övriga avdelningar som vi kan ta del 

av? 

 2. Hur lockar vi och behåller barn och ungdom i klubben- diskussion och idéer. 

 Beslut: Styrelsen ger Karin i uppdrag att formulera frågeställningarna och skicka 

till CS. 

 Planerat är vidare att avdelningarna skall träffas själva dagen före 

verksamhetskonferensen. Vilka frågor skall tas där? Och vem står för 

sammankallande etc? 

 Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Karin att kontakta avdelningarna inför mötet. 

  

 b. Kennelfullmäktige – Södra avd har två förslag. Styrelsen arbetar med 

motiveringen för att sedan sända till CS före den 15 november. 

    

 c.  Skrivelse från CS ang behov av arbetsgrupp för arbetet inför 75-års jubiléet 2017 

och önskemål om förslag på vilka som från respektive avdelning föreslås delta. 

 Beslut: Styrelsen beslutar ge Doris Backe uppdraget som huvudansvarig för 

arbetsgruppen och att Doris kontaktar xxxxx xxxxxx och xxxxxx xxxxx som 

föreslås och tillfrågas om de vill medverka. Anita Sjöholm tar hand om de 

arbetande pudlarna.  

   

 Beslut: Styrelsen har tagit del av övriga inkomna skrivelser och beslutar  

 att efter genomgång lägga dessa till handlingarna. 

 

§101 Kommittéernas verksamheter  
 Informationskommittén: Pudelnytt klart. I övrigt inget att rapportera.  

  

 Kommittén för arbetande pudlar: Inget nytt att rapportera. Planeringen för 

aktivitetsdagen kommer nu igång. Kommittén återkommer när det gäller frågan om 

resultatlista för gruppen arbetade pudlar. Se föregående protokoll. 

  

 Kommittén för medlemsvård: För arbetet med Aktivitetsdagen tillsammans med 

Kommittén för arbetade pudlar kontaktar Jenny kommittén , Anita, Emma och 

Victoria. 

 Frågan om medlemskort för medlemar i Södra som kom upp på föregående 

styrelsemöte hänskjuts till styrelsemöte senare i höst. 

 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 
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vidare och återkommer. Södra lämnar också in frågan till verksamhetskonferensen  

och övriga avdelningar. Frågan återkommer. 

  

 Kommittén för pudelvård: Till klippkursen 1 o 2 oktober för xxxx xxxxx från 

xxxxx har hitintills 7 anmälningar kommit in till lördagen och 4 till söndagen. 

 Planering för efterföljande fest där alla medlemmar är välkomna har börjat. 

  

 Uppfödarkommittén: Till Anatomikurs den 14 och 28 september för Fredrik 

Nilsson har 10 anmälningar kommit in. 

 

 Utställningskommittén:   Närmast förestående är Södras rasspecial,  Inofficiell valp- 

och junior utställning 22 okt och utställning 23 okt på Q-poolen i Hässleholm. 

 En domarändring är gjord för gruppen valp och junior och det blir xxxxx xxxxx. 

Hon ersätter xxxxx xxxxx. 

 Beslut: Styrelsen beslutar följande: 

 Xxxxx xxxxx dömer valp och junior, 

 Xxxxx xxxxx dömer dvärg och toy och 

 Xxxxx xxxxx dömer stor och mellan. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

   

§102 Aktuella ärenden. 

 a. Fest den 1 oktober – Södra avd bjuder in till fest för avdelningens medlemmar i 

anslutning till helgens klippkurs de luxe. Planeringen klar. 

 b. Verksamhetskonferensen den 30 oktober  - Jessica L Pettersson, Doris Backe och 

Karin Mars deltar enligt beslut. Se §100 Inkomna skrivelser. 

 c. Almanackan – Fredrik har kontakt med sponsorerna. 

 d. Arbetsgrupp för jubileumstidning till SPK:s 75-års jubileum – arbetsgrupp är 

bildad, se § 100. 

  

§103 Övriga ärenden 

 Jessica tar upp fråga om lista på vandringspriser att publiceras på Södras hemsida. 

Detta fungerar inte och var ligger problemet. Frågan hänskjuts till nästa 

styrelsemöte. 

 Inga övriga ärenden var anmälda. 

 

§104 Nästa möte 

 Styrelsen har sitt nästa möte, telefonmöte, den 10 oktober kl 19.00. 

 

 §105 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar ledamöterna och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 Karin Mars  Fredrik Nilsson                       Jenny Maltin 

sekreterare  ordförande                              justerare 

 


