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Protokoll nr 2 fört vid Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningens styrelsemöte den 23 januari 2017. 

 
 

Plats och tid: Telefonmöte kl 19.00 – 21.15. 

 

Närvarande: Ordförande Fredrik Nilsson 

 Ledamöter  Doris Backe 

            Jessica Larsson Pettersson 

            Anita Sjöholm          

            Karin Mars  

 

Anmält förhinder:            Victoria Carlsson 

            Emma Iversen 

            Jenny Maltin 

 

 

Protokollet omfattar §§ 12 – 20.       

 

§12 Mötets öppnande 

       Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

 

§13 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

  

§14 Val av justerare 

 Beslut: Doris Backe att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§15 Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll nr 1 - 2017 gicks igenom. 

 §123 e.- Jessica återkommer med positivt svar. Avvaktar ytterligare besked från 

xxxx. 

 §124 Utställningskommittén – klart. 

 §125c.Gratulationer -  Jenny och Jessica jobbar vidare med frågan.  

 Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång att i övrigt lägga protokollet till 

handlingarna. 

  

§16 Inkomna skrivelser 

 Dagens möte är riktat helt till kommande årsmöte och punkten utgår. 
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          §17 Årsmötet 
 a. Verksamhetsberättelsen - styrelsen går igenom texten, korrigerar, kompletterar 

under kommittéernas aktiviteter och inventerar vandringspriserna.  

 b. Verksamhetsplan 2017 -  styrelsen diskuterar datum för kick-off möte, inbjudan 

till de som anmält sig intresserade att hjälpa till vid arrangemang och utställningar. 

 Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten under 2017, tre på våren och tre på hösten. 

Däremellan träffas styrelsen vid behov inför uppdrag eller arrangemang. 

 Uppfödarkommittén planerar för ett utbildningstillfälle i april. Återkommer om det. 

 Klipphelgen skall bokas, xxxxx xxxxx från xxxxx är inbjuden. Datum ej klart. 

 c. Resultatrapport för 2016 - godkänns 

 d. Budget 2017 – den preliminära budgeten är något justerad efter 

verksamhetsplanen. Vi räknar med fler medlemsavgifter detta året, dvs en fortsatt 

ökning av antalet medlemmar och familjemedlemmar. 

 Beslut: Styrelsen beslutar att med gjorda korrigeringar och tillägg godkänna 

verksamhetsberättelsen för utskick till årsmötet. 

 e. Inkomna motioner – fyra motioner har inkommit och i rätt tid. 

 1.Motion om vandringspris i SPK Södra avdelningen 

 Beslut: Styrelsen föreslår avslag på motionen med motiveringen att styrelsen i 

proposition 2017-01-19 yrkar att Södra avdelningen från och med 2017-01-01 följer 

de resultatlistor för vinnande arbetande pudlar som CS tar fram. Den medlem från 

Södra avdelningen som blir högst placerad på aktuell lista blir vinnare av Södras 

olika priser samt likaledes föreslår styrelsen avslag på yrkande om belöning i ett 

nytt vandringspris då det enligt tidigare beslut skall vandringspriserna ersättas av 

rosetter allteftersom priserna löper ut. Detta följer diskussionerna inom andra  

hundorganisationer liksom SPK om reducering av vandringspriser. 

  

 2.Motion om vandringspris i SPK Södra avdelningen 

 Beslut: Styrelsen föreslår avslag på motionen med motiveringen att det under flera 

år varit stora problem med vandringspriserna i det att det innebär ett stort arbete för 

de som skall hantera vandringspriserna administrativt och praktiskt.  

Vinnaren tilldelas rosett och registreras som årets vinnare på hemsidan.  

 

 3.Motion angående statuter för att kora bästa agilitytävlande storpudel 

 Beslut: Styrelsen föreslår bifall på motionen. 

  

 4.Motion om redovisning av resultat i olika tävlingsgrenar i SPK Södra avdelningen 

 Beslut: Styrelsen föreslår avslag på motionen med hänvisning till styrelsens 

proposition 2027-01-19 där styrelsen yrkar att Södra avdelningen från och med 

2017-01-01 följer den poängberäkning och de resultatlistor av vinnande pudlar som 

CS tar fram. 

SPK CS redovisar centralt resultatlistor på sin hemsida. 

 f. P roposition – styrelsen lämnar in en proposition som rör administrationen av 

poäng- och resultatlistor.  

 Beslut: Styrelsen för SPK Södra avdelningen yrkar att Södra avdelningen från och 

med 2017-01-01 följer de resultatlistor av vinnande arbetande pudlar som CS tar 

fram. Den medlem från Södra avdelningen som blir högst placerad på aktuell lista 

blir vinnare av Södras olika priser. 
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§18 Övriga ärenden 

 Styrelsen diskuterade val av Årets stjärna och Årets utställningsstjärna. 

  

§19 Nästa möte 

 Styrelsen har sitt nästa möte, konstituerande möte, den 5 februari 2017 efter    

årsmötets avslutande. 

  

   §20 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar ledamöterna och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 Vid protokollet 

 

 

 Karin Mars   Fredrik Nilsson  Doris Backe 

 sekreterare                     ordförande                                            justerare 


