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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

    

 

Protokoll nr 4- 2017 fört vid möte med Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 6 mars 2017. 
 

Plats och tid:   Telefonmöte  kl 19.00 – 20.30. 

Närvarande:   Ordförande   Fredrik Nilsson 

   Ledamöter    Doris Backe 

                        Karin Mars 

  Suppleanter  Berit Peterson, går in som ordinarie och ersätter 

                                                Jessica Larsson Pettersson 

     Lene Strandvad, går in som ordinarie och ersätter

                                Christel Tevin 

 

 Anmält förhinder:    Christel Tevin 

    Cecilia Hörnlund 

    Jessica Larsson Pettersson 

        Jenny Maltin 

      
      Protokollet omfattar §§ 36 – 46.  

  

  
 §36 Mötets öppnande 

  Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet. 

   

 §37 Godkännande av dagordning  

  Dagordningen godkändes. 

  

 §38 Val av justerare 

Beslut: Lene Strandvad utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

  

 §39 Föregående mötesprotokoll 

  Protokoll nr 2-2017- inga synpunkter eller redigeringar 

  Protokoll nr 3-2017 från konstituerande möte – inga synpunkter eller redigeringar 

Beslut: Styrelsen har tagit del av protokoll nr 2-2017 och nr 3-2017 och beslutar 

lägga protokollen till handlingarna 
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 §40 Ekonomi  

  Styrelsen har fått sig tillsänd Balans- och Resultatrapporter per den 28 februari. 

Ett par kostnader som tillhör 2016 belastar årets budget då de inkommit sent för 

betalning. Detta påverkar inte det ekonomiska läget som ser bra ut. 

   Beslut: Styrelsen beslutar lägga rapporten till handlingarna 

 

§41 Inkomna skrivelser 

 a. fr CS 170114: Distansutbildning för valberedningar- 

      Beslut: Styrelsen beslutar tillfråga valberedningen om vem som önskar gå   

utbildningen. 

 b. fr CS 170114: Mätanvisningar till utställningsdomare – tagit del 

 c. fr CS 170114: Profilprodukter för jubileumsåret 

      Beslut: Styrelsen beslutar föreslå T-shirt som profilprodukt. Uppdras åt Karin att 

vidarebefordra till CS. 

 d. fr CS 170114:SKK:s organisationsutredning 

     Beslut:  se under punkt l. nedan. 

 e. fr CS 170114:Förfrågan från Vollsjötryck 

     Beslut: Styrelsen beslutar begära in offert från Vollsjötryck.  

 f. fr CS  170116: Förtydligande ang SKK:s organisationsutredning – tagit del 

 g. fr CS 170205: SPK CS protokoll – tagit del 

 h. fr Mellansv avd. 170206: Protokoll nr 1-2017 – tagit del 

 i. fr CS 170213: Utbildning i föreningsteknik  

 Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Karin att tillfråga alla i styrelsen om någon är  

intresserad. 

 j. fr CS  170221: Påminnelse inbjudan till seminarium för domar- o utst.ansvariga 

           Styrelsen menar att vi inte har möjlighet att skicka någon representant, att SPK bör 

ha en utbildad person vilken då måste vara någon i CS men att avdelningen är 

intresserad och hoppas det är genomförbart att få ta del av det utbildningen ger. 

Beslut: Styrelsen beslutar tillskriva xxxxx xxxxx med förslag att CS skickar en    

representant till utbildningen. Att sedan denna har i uppdrag att utbilda 

intresserade ute i avdelningarna.   

 k. fr CS 170301: Utökning med pudel -  påminnelse. 

      Beslut: Styrelsen beslutar tillskriva CS att vi ställer oss positiva till ansökan men 

att hon först bör gå igenom sin elevtjänstgöring innan slutligt tillstånd fattas. 

 l. fr CS  170301: påminnelse om SKK:s organisationsutredning – styrelsen anser att 

materialet är alldeles för omfattande och hade önskat att CS hade strukturerat upp 

i ett antal större frågeställningar, de stora dragen i förslaget, som sedan 

avdelningarna kunde arbeta utifrån.  Förslagsvis kunde ärendet också varit en 

uppgift för avdelningarna tillsammans dagen före PF. 

     Beslut: Styrelsen beslutar återkoppla till CS dessa funderingar och förslag samt 

     meddela CS att vi tar en kontakt med medlem som kan bistå styrelsen i sitt svar. 

 m.fr CS 170302: Medlemsrapporter febr 2017 – tagit del 

 n. Västra avdelningens årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte 

 

§42 Kommittéernas verksamheter   
 a. Informationskommittén – inget aktuellt.     

 b. Kommittén för arbetande pudlar-inget aktuellt   

 c. Kommittén för medlemsvård – närmast aktuellt är Pudelns dag den 6 juni  

     som behöver förberedas.   
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  d. Kommittén för pudelvård: Lene har varit i kontakt med xxxxx xxxxx,  

 xxxxx xxxxx och xxxxx xxxxx med förfrågningar om kurser. Ett par  

 anmälningar har kommit till xxxxx kurs. 

 Beslut: Styrelsen beslutar följande –  

 att grundkurs och fortsättningskurs i vardagsvård för xxxxx xxxxx är den  

 8 o 9 april och för hösten den 30 september och 1oktober,  

 att klippkurs för xxxxx xxxxx är den 22 april, 

 att xxxxx xxxxx tillfrågas om kurs i utställningsklippning i februari 2018 samt 

 att Doris får i uppdrag att boka helg för höstens Klippkurs de Luxe 

september/oktober, ett förslag är 16-17 september.    

  e. Uppfödarkommittén: Doris rapporterar att kommittén har kontakter med 

veterinärer för studiedagar om hud- och ögonproblem hos pudel. Återkommer 

      när allt är helt klart. 

   f. Utställningskommittén: Styrelsen har sammanställt checklista för utställningen i 

Strömsnäsbruk som Doris färdigställt och skickat ut till styrelsen. 

  

§43 Aktuella ärenden 

 Inga ärenden var anmälda. 

 

§44 Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden togs upp. 

  

§45 Nästa möte 

 Styrelsen har sitt nästa styrelsemöte den 27 mars kl 19.00, telefonmöte. 

 Till mötet bjuder styrelsen in de delegater utanför styrelsen som kommer att delta  

 på Pudelfullmäktige i Stockholm den 1 april. 

  

§46 Mötet avslutas. 

 Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

 

  

 Vid protokollet 

 

 

 Karin Mars                       Fredrik Nilsson                 Lene Strandvad 

 sekreterare                        ordförande                         justerare  

 


