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Protokoll nr 3 2017 fört vid konstituerande möte för  

Sv Pudelklubben Södra avdelningen den 5 februari 2017. 

 

  Plats och tid: Betelkyrkan, Eriksgatan 6, Höör 2017-02-05 

  Närvarande: Ordförande   Fredrik Nilsson 

  Ledamöter    Jessica Larsson Pettersson 

      Doris Backe   

      Jenny Maltin 

      Christel Tevin 

      Cecilia Hörnlund 

      Karin Mars 

   

  Suppleanter   Berit Peterson   

 

  Anmält förhinder:     Lene Strandvad 

      

      
       Protokollet omfattar §§ 21 – 35.  

  

  
 §21 Mötets öppnande 

  Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

   

 §22 Godkännande av dagordning  

  Dagordningen godkändes. 

  

 §23 Val av sekreterare för mötet 

  Beslut: Karin Mars utsågs till sekreterare för dagens möte. 

 

 §24 Val av justerare 

Beslut: Jenny Maltin utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

  

 §25 Tystnadsplikt 

Ordföranden tar upp och informerar om styrelsens ansvar när frågor eller del av 

frågor som diskuteras i styrelsen inte har ett allmänt intresse. 

  Sådana frågor skall omfattas av styrelsens tystnadsplikt och sekretess. 
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 §26 Arbetsfördelning i styrelsen 

  Beslut: Styrelsen beslutade om följande arbetsfördelning i styrelsen 

  v.ordförande Jessica Larsson Pettersson 

  kassör Annika Kronberg, adjungerad utanför styrelsen 

  sekreterare Karin Mars 

 

§27 Arbetsutskott och arbetsutskottets arbetsordning 

 Beslut: Styrelsen beslutar att till ledamöter i styrelsens arbetsutskott utse 

 ordförande Fredrik Nilsson 

 sekreterare Karin Mars 

 Beslut: Styrelsen delegerar fördelningen av arbetsuppgifter och beslutar att av 

arbetsutskottet delegerade ärenden till kommittéerna skall besvaras/återrapporteras 

till styrelsen på nästkommande styrelsemöte. 

 

§28 Firmatecknare 

 Annika Kronberg (adjungerad kassör utanför styrelsen) kommer att verka som 

klubbens kassör som tillsammans med klubbens ordförande Fredrik Nilsson tecknar 

föreningen var för sig. 

 Beslut: Styrelsen beslutar  

 att utse Fredrik Nilsson, xxxxxx-xxxx och 

 Annika Kronberg , xxxxxx-xxxx. 

 Annika Kronberg och Fredrik Nilsson tecknar klubbens konto 

 Xxxxx xxxxx tillsammans, och  

 konto xxxxx xxxxxx tecknar de var för sig,  

 att särskilt protokollsutdrag skrivs ut.  

 Paragrafen anses som omedelbart justerad. 

 

§29 Kommittéerna 

 Beslut: Styrelsen beslutar utse följande ledamöter som ansvariga och 

sammankallande i respektive kommitté: 

 Informationskommittén:                      Jessica Larsson Pettersson, sammankallande 

                                                              Jenny Maltin 

 

 Kommittén för arbetande pudlar:        Berit Peterson, sammankallande       

                                                               Cecilia Hörnlund 

  

 Kommittén för medlemsvård:              Jenny Maltin 

 

 Kommittén för pudelvård:                   Lene Strandvad                                                           

 

 Uppfödarkommittén:                           Christel Tevin, sammankallande 

                                                              Doris Backe                                                            

   

 Utställningskommittén:  uppdragen fördelas enligt följande: 

 Huvudansvarig:  Doris Backe. Träffas på tel månd- torsd kl 18.00 – 20.00 

 Lokalansvarig:    Doris Backe 

 Material- och släpansvarig: Jenny Maltin,  Karin Mars 

 Administrationsansvarig för anmälningar, katalog och resultatredovisning: 

 Berit Peterson, Jessica L Pettersson, Fredrik Nilsson 

 Prisansvarig: Jenny Maltin,  

 Ringsekreterar ansvarig: Karin Sjöholm Östlund 
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 Domaransvarig: Doris Backe, Fredrik Nilsson 

 Rosettansvarig: Jenny Maltin 

 

§30 Kontaktadress för utställningar 

 Beslut: Styrelsen beslutar  

 att som ansvarig kontakt för SPK Södra avdelningen är Doris Backe,  

 att anmälningar till utställningarna skall gå till Berit Peterson på adress 

 Hörja 5043, 282 94 Hörja eller utstallning.sodra@pudelklubben.se  samt  

 att i fortsättningen gäller regeln att nummerlappar skickas ut via e-post. 

  

 §31 Kick-off 

  Olika datum för kick-off diskuterades utan resultat och det bestämdes att 

  styrelsen återkommer med förslag på datum.  

  

 §32 Övriga ärenden 

 Jessica påminner om att samtliga i styrelsen skall lämna in en presentation av sig 

 själv till Jessica som sedan lägger in det på Hemsidan. 

 Inga övriga ärenden var aktuella. 

  

 §33 Styrelsens sammanträden 2016 

 Beslut: Styrelsen beslutar att i princip hålla tre styrelsemöten på våren och tre på 

hösten och med uppehåll i juli och augusti.  

 I huvudsak hålls telefonmöten kl. 19.00 – 21.00. 

 Följande datum gäller för våren: 27 februari utställningsmöte, 6 mars, 27 mars, 8 

maj, 26 juni och  

 för hösten 4 september, 9 oktober, 20 november.   

   

 §34 Nästa möte 

 Styrelsen har sitt nästa styrelsemöte den 6 mars. 

  

 §35 Mötet avslutas. 

 Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

 

 Vid protokollet 

 

 

 Karin Mars                       Fredrik Nilsson                 Jenny Maltin 

 sekreterare                        ordförande                         justerare  
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