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Protokoll nr 5- 2017 fört vid möte med Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 27 mars 2017. 
 

Plats och tid:   Telefonmöte  kl 20.45 – 21.30. 

Närvarande:   Ordförande   Fredrik Nilsson, ordförande §§47-53 

   Ledamöter    Doris Backe 

                        Jessica Larsson Pettersson, ordförande §§ 54-58. 

                      Cecilia Hörnlund 

                      Christel Tevin 

                      Jenny Maltin 

                        Karin Mars 

  Suppleanter  Berit Petersson  

     Lene Strandvad   

        

        

      
          Protokollet omfattar §§ 47 – 58.  

   
 §47 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

   

 §48 Godkännande av dagordning  

  Dagordningen godkändes. 

  

 §49 Val av justerare 

Beslut: Jessica Larsson Pettersson utsågs att tillsammans med ordförande justera 

dagens protokoll §§ 47-53 samt Doris Backe för §§ 54-58. 

  

 §50 Pudelfullmäktige 

Årsmötet utsåg Fredrik Nilsson, Mikael Nilsson, Cecilia Hörnlund, Jessica Larsson 

Pettersson och Karin Mars att representera Södra avdelningen på SPK:s fullmäktige 

den 1 april i Stockholm. Fredrik Nilsson har förhinder och Lillan Holmberg, av 

årsmötet vald suppleant till fullmäktige, går in som ersättare. 

Ett förberedande möte med styrelsen samt valda delegater och suppleanter utanför 

styrelsen inbjudna har hållits idag i anslutning till detta styrelsemöte. Särskilda 

minnesanteckningar har förts. 

  

     

 



[Skriv text] 
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 §51 Föregående mötesprotokoll 

  Paragrafen utgår. 

   

 §52 Ekonomi  

Utgår i avvaktan på nästa rapport med bl.a.uppföljning av utställningen i 

Strömsnäsbruk. 

    

§53 Inkomna skrivelser 

       Inkomna skrivelser 170307-170327 

   a. fr CS 170308: Projekt ”Att beskriva hundrasers mentala egenskaper” 

   b. fr CS 170308: Dokument med information till utställningar 

   c. fr CS 170308: Ny rutin för inbjudan av utländska exteriördomare. 

   d.      170309: Protokoll från Mellansvenska avdelningen 

   e. fr CS 170315: Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen 

   f. fr CS  170315: Material pudel – Hundras i fokus 

   g. fr CS 170318: Påminnelse – Utbildning i föreningsteknik 

       Beslut: Styrelsen har tagit del och beslutar lägga inkomna skrivelser till 

handlingarna.  

 

§54 Kommittéernas verksamheter   
a. Informationskommittén – Jessica och Jenny tipsar om att vi kan påminna om  

 våra kurser på FB. Tyvärr tycks det vara få anmälningar till vårens kurser i 

vardagsvård och klippning. Påminnelser läggs in på FB.     

  b.Kommittén för arbetande pudlar- Berit har planer på att dra ihop en grupp som  

     är aktiva inom olika aktiviteter för att spåna kring olika idéer.   

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

     Jenny har och får några förslag på agility, rallylydnad,utställningsträning,  

     drop-in utställning där Berit erbjuder sig döma. Jenny har kontakt med  

     Sydskånska för lån av agility-släpet. Fler förslag är tipsrunda, barn-med-hund. 

Xxxxx xxxxx och xxxxx xxxxx samt xxxxx xxxxx ska tillfrågas för  

     medverkan.  

   d. Kommittén för pudelvård: Lene rapporterar att till xxxxx kurs för nybörjare  

 8.4 är 1 anmäld och till dagen efter, fortsättningskurs, 2 anmälda. Till xxxxx  

 kurs är 3 anmälda. 

 Doris kan meddela att klipphelgen nu är bokad och klar till den 16 o 17 

september.  

 e. Uppfödarkommittén:  Christel och Doris har kontakt med veterinär för ett 

utbildningstillfälle kring ögonproblem. Kommittén kommer inte att anordna  

     något utbildningstillfälle under våren utan det blir i höst. Schemat är fullt.   

  f. Utställningskommittén:  Vi konstaterar att utställningen i Strömsnäsbruk blev 

mycket lyckad, få hundar, men de praktiska frågorna och arrangemangen i 

Ballhall fungerade mycket bättre än tidigare.  Ska vi behålla Ballhall eller finns 

det alternativ? Frågan har varit uppe förut. Ballhall var egentligen bokad för  

 annan aktivitet i Strömsnäsbruk och vi får avvakta nya ägarnas planer och  

 intresse att göra avtal med oss.  

 

§55 Aktuella ärenden 

 Datum för Kick-off måste bestämmas. Ny rundfråga får gå ut. 

 

 

 



[Skriv text] 
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  §56 Övriga ärenden 

 Jenny öppnade upp för en flytt av släpet från lokalen i Eslöv, en diskussion  

 några i styrelsen haft ett tag. Det är inte helt lätt att få till tider att packa i och ur 

släpet och det hade därtill varit i behov av att stå inomhus. Släpet var blött inuti 

 vid packningen till Strömsnäsbruk. 

 Jenny erbjuder oss att nyttja Propets lokal i Kävlinge redan nu men framförallt  

 när företaget flyttar till nya lokaler i Svalöv. 

 Styrelsen behöver ta ett beslut i frågan på nästa styrelsmöte. 

  

§57 Nästa möte 

 Styrelsen har sitt nästa styrelsemöte den 8 maj kl 19.00, telefonmöte. 

 

§58 Mötet avslutas. 

 Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

 

  

 Vid protokollet 

 

 

 Karin Mars                       Fredrik Nilsson                 Jessica Larsson Pettersson 

 sekreterare                        ordförande                         justerare §§47-53 

 

                         

   Doris Backe 

 justerare§§54-58 

 


