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Protokoll nr 6- 2017 fört vid möte med Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 8 maj 2017. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 – 21.00. 

Närvarande:      Ordförande   Jessica Larsson Pettersson 

      Ledamöter    Doris Backe 

                           Berit Petersson 

                         Jenny Maltin 

     Christel Tevin 

     Karin Mars 

       Suppleanter  Lene Strandvad    

             

       Anmält förhinder:                       Cecilia Hörnlund 

             Fredrik Nilsson 

      
          Protokollet omfattar §§ 59 – 69.  

   

  
 §59 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

   

 §60 Godkännande av dagordning  

  Dagordningen godkändes med tillägg i §62 - genomgång av protokoll nr 4-2017. 

  

 §61 Val av justerare 

Beslut: Jenny Maltin utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

  

 §62 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll nr 4-2017 - §42d. klart med xxxxx xxxxx för utställningsklippning i 

februari 2018 och med klipphelg den 16-17 september.  

§41e. - oklart huruvida vi ska begära in offert från xxxxxx och vem som i så fall får 

uppdraget. 

 

Protokoll nr 5-2017 -  §51 utgick. 

§54 c. – Pudelns dag den 6 juni - Berit håller i handlerträningen.  

§55 – vi släpper Kickoff-möte detta år. 

Beslut: Styrelsen har tagit del av protokoll nr 4- och 5- 2017 och beslutar efter 

genomgång lägga protokollen till handlingarna  
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  §63 Ekonomi  

        Ingen rapport hade inkommit. 

 

§64 Inkomna skrivelser 

      Inkomna skrivelser 170328-170508 

    a. fr CS 170329: Skrivelse om inkomna profilprodukter-noterat 

b 170330: Vbf skrivelse från Sydskk ang familjedag – styrelsen är överens om att  

detta är ett bra tillfälle att visa upp pudeln som allround-hund så följande beslutas. 

Beslut: Berit svarar för samordning av arrangemanget. Lene hör med xxxxx xxxxx, 

xxxxx xxxxx och xxxxx xxxxx om medverkan under dagen.       

c 170401: Vbf skrivelse ang förslag til internetanmälan – bra förslag. Tjänsten bör 

därtill vara kopplad till en betalningstjänst för att den skall vara möjlig och smidig  

att genomföra och använda. 

      Beslut: Uppdras åt Karin att framföra synpunkten till Torbjörn Windseth  

    d. fr CS 170403:Info till domare om flerfärgade för utställningar - noterat 

    e. fr CS 170405: Vbf från UKK skrivelse ”När valpar får valpar” -noterat 

    f. fr CS  170405: Forskningsnyheter nr 4-2017 -noterat 

    g. fr CS 170405: SKKs nyhetsbrev -noterat 

    h. fr CS 170417: SKK nyhetsbrev - noterat 

     i.  170419: Protokoll nr 5 från Västra avd - noterat 

    k. 170224: fr CS Dokument Pudelavel 2016 - noterat 

l. 170427: fr CS Beslut om omedelbar avstängning - diskussion kring beslutet,   

vilka kunskaper har vi, regler?, domare bedömer olika, vilka förväntningar har vi ? 

Det slutliga beslutet avvaktar utredningen och vi får bevaka det. 

    m.170502: fr CS Forskningsnyheter nr 5 - noterat 

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

handlingarna.  

 

§65 Kommittéernas verksamheter   

a. Informationskommittén:  Jessica påminner om manusstopp för Pudelnytt 15 maj. 

Bra om vi får med utställningen i Hässleholm plus klippkursen för xxxxx xxxxx i 

september. 

    Info om Pudelns dag till FB och även danska Pudelklubben.  

     

  b. Kommittén för arbetande pudlar: Pudelns dag den 6 juni på Hässleholmsgården. 

      -Jessica gör ett programblad och skickar ut på FB. 

     - arrangemanget börjar kl 10.00 och avslutas kl 15.00. 

           - alla träffas kl 09.00 på plats 

  Följande fördelning av uppgifter gäller: 

  Agility – xxxxx xxxxx 

  Lydnad – xxxxx xxxxx 

  Rallylydnad – xxxxx xxxxx 

  Handlerträning – Berit Petersson 

  Domare vid prova-på utställning – Christel Tevin 

  Klipp och pälsvård – Doris Backe 

  Tipsrunda vuxna och barn – Cecilia Hörnlund 

  Korvgrillning – xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx 

  Barn med hund – Jenny o Karin 
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  Annika Kronberg har föreslagit möjligheten till valpträff på Pudelns dag vilket 

uppskattas mycket som idé. 

   

  c. Kommittén för medlemsvård: sammanslagen med punkt b.  

 

   d. Kommittén för pudelvård: sammanslagen med punkt b.  

  

 e. Uppfödarkommittén:   Doris och Christel meddelar att föreslagen kurs om 

hudproblem etc inte är aktuell just nu. Däremot utbildningstillfälle om 

ögonsjukdomar blir i höst. Christel återkommer om en dag i november och 

Hässleholmsgården kan vara tänkbar lokal. 

 

  f. Utställningskommittén:  Utställningen nu i Hässleholm – vi har ring 23. 

      87 hundar anmälda. Som det ser ut nu ingen ”barn med hund”. 

  

§66 Aktuella ärenden 

 a. Byte av lokal: På förra styrelsemötet öppnade Jenny 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. 

 Lokalen i Eslöv har fungerat bra på många sätt men vi behöver underlätta för våra 

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

framförallt när företaget flyttar till nya lokaler i Svalöv 

 Beslut: Styrelsen beslutar att flytta släp, utrustning och material till Propets lokal. 

 

  b.  Inköp av jubileumsprodukter:   

        Beslut: Karin beställer 10 st paraplyer á 150 kr och 20 st muggar á 50 kr av xxxxx 

xxxxx som erbjudit sig att ta med till vår utställning nu i Hässleholm. 

  

 c. Familjedag den 26.8 Sydskånska kennelklubben: se under §53b. 

 

§67 Övriga ärenden 

 Karin har blivit kontaktad av valberedningens sammankallande Anne Berglund, som 

önskar få styrelsens adressuppgifter för att kunna ta kontakt. Anne har också frågat 

om vi idag vet vilka som kommer att stanna kvar och om någon avser sluta i 

styrelsen. 

 Karin svarar Anne Berglund att valberedningen får ta kontakt med var och en i 

 Styrelsen som vanligt och höra efter. 

  

§68 Nästa möte 

 Styrelsen har sitt nästa styrelsemöte den 26 juni kl 19.00, telefonmöte. 

 

§69 Mötet avslutas. 

 Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

 Vid protokollet 

 

 

 Karin Mars                       Jessica Larsson Pettersson         Jenny Maltin 

 sekreterare                        ordförande                                  justerare                         
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