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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

     

 

Protokoll nr 8- 2017 fört vid möte med Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 4 september 2017. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 –21.00. 

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson 

           Ledamöter    Doris Backe 

                           Christel Tevin 

     Lene Strandvad  

                                  Cecilia Hörnlund 

             Jenny Maltin 

                                                 Jessica Larsson Pettersson 

                                                     Berit Peterson från § 85  
     Anmält förhinder:                       Karin Mars 

  

      
     Protokollet omfattar §§ 81 – 91.  

   

  
     §81 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

  Till sekreterare för mötet utses Doris Backe. 

     

  §82 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes med tillägg § p8 e Almanackan.  

 

      §83 Val av justerare 

Beslut: Christel Tevin utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

  

      §84 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll nr 7-2017:  

Beslut: Styrelsen har tagit del av protokoll nr 7- 2017 och beslutar efter genomgång 

lägga protokollet till handlingarna  

   

      §85 Ekonomi  

       Avdelningens ekonomi är fortsatt god. 

 

 

 



[Skriv text] 
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     §86 Inkomna skrivelser 

      Inkomna skrivelser 170627-170904 

     a.fr CS 170627: Ang verksamhetskonferensen 29 okt  

        Beslut: Styrelsen beslutar att Doris Backe och Lene Strandvad deltar den 29.10  

        i Stockholm. CS har önskat få in punkter till dagordningen och Södra föreslår 

        1. HD mellanpundel 2. Flerfärgade pudlar 3. Antal utställningar 

     b. 170629: CS protokoll nr 5 – tagit del. 

     c.  170703: Forskningsnyheter nr 7 – tagit del. 

     d. fr CS 170707: Medlemsrapporter per 0630 – tagit del. 

     e. fr CS 170714: Nummerlappar från Brattpets – tagit del.  

      f.  fr CS 170714: Beslut från Disciplinnämnden – tagit del. 

     g. fr CS 170718: Information ang agility Agria – tagit del. 

     h. fr CS 170718: Regelrevidering 2022 SBK – tagit del. 

      i.  fr CS 170718: Kursplaner SBK – tagit del. 

     k. fr CS 170721: Protokollsutdrag från SKK/AK – frågan diskuterades. Styrelsen  

           finner det olämpligt att detta beslut är taget utan att avdelningarna har fått yttra sig. 

Styrelsen vill betona vikten av att frågor förankras hos medlemmarna och i    

avdelningarna.  

        l. fr CS 170802: Auktorisationer exteriördomare – tagit del. 

     m.fr CS 170806: Medlemsrapporter juli – tagit del. 

        n. fr CS 170809: Protokollsutdrag SKK:s Domarkommitté -  tagit del. 

     o. fr CS 170815: Ansökningar om utökat rasregister – tagit del. 

      p. 170815 Skrivelse från enskild ang förfrågan om domaruppdrag – tagit del. 

   q. 170816: Protokoll nr 7 från Mellansvenska – tagit del. 

        r.  fr CS 170818: Auktoriation exteriördomare  - tagit del. 

        s.  170819: Skrivelse från Charlotta Gauffin ang frågor kring krav på färg – styrelsen  

            anser att här krävs ett förtydligande i texten kring flerfärgade pudlar på det sättet 

            att flerfärgade inte ska redovisas i några resultatlistor. SPK måste fortsätta jobba 

            mot flerfärgade. 

        t.  fr CS 170828: CS protokoll nr 5 o 6 – tagit del. 

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

handlingarna.              

 

 §87 Kommittéernas verksamheter   

a. Informationskommittén:   Material till Pudelnytt och FB senast 15 oktober till 

Jessica. Jessica skickar punkter till Pudelnytt nr 4 och övriga skickar in vad de kan 

skriva om. 

     

  b. Kommittén för arbetande pudlar: Inget att rapportera. Fortsätter sitt arbete. 

   

  c. Kommittén för medlemsvård: Klipphelgen med fest den 7-8 oktober diskuterades 

och planerades för mat, underhållning etc och vem hämtar och tar hand om xxxxx 

xxxxx. Således en hel del praktiska frågor. 

 

   d. Kommittén för pudelvård: xxxxx xxxxx har fem anmälda till nybörjarkursen. 

       Xxxxx xxxxx har meddelat att hon önskar sluta med kurserna i vardagsvård.  

       Xxxxx xxxxx tillfrågas. 

  

 e. Uppfödarkommittén:  Uppfödarmöte den 24 september kl 13.00 på 

Hässleholmsgården. 



[Skriv text] 
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      Utbildningstillfälle om ögonsjukdomar, även detta på Hässleholmsgården, går av 

stapel den 12 november kl 14.00 – 17.00. Föreläsare är veterinär xxxxx xxxxx.  

        Christel och Doris har gjort klart med lokal, nyckel och fika.  

      

 f. Utställningskommittén:  Det är problem med möjligheten att anmäla sig till 

utställningarna i Hässleholm den 21 o 22 oktober. SKK har nu hittat felet och 

åtgärdar så nu fungerar internetanmälan. 

   Beslut: Styrelsen beslutar hålla ett telefonmöte för planering av 

utställningsdagarna i Hässleholm.  

  

    §88 Aktuella ärenden 

           a. Verksamhetskonferensen 29 oktober – se ovan §75p a. 

         b. Valberedningen -  valberedningen bjuds in till styrelsemöte/telefonmöte  den 

  9 oktober. 

     c.Planeringsdag den 24 september på Hässleholmsgården – alla skickar in  

      punkter till Fredrik att ta upp på dagordningen.   

             d.Besiktning av Södras släp har ombesörjts av xxxxx xxxxx och är klart. 

             e.Almanackan -  styrelsen beslutar att sälja annonser till företag. Priserna klara. 

         Vi använder egna bilder på våra pudlar.  

     

     §89 Övriga ärenden 

      Inga aktuella 

  

     §90  Nästa möte 

      Styrelsen har planeringsmöte den 24 september kl 10.00-13.00 på         

Hässleholmsgården då planen för 2018 skall läggas.  

       Styrelsen har sitt nästa styrelsemöte den 9 oktober kl 19.00, telefonmöte. 

     

     §91  Mötet avslutas. 

      Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

 Vid protokollet 

 

 

 Doris Backe                      Fredrik Nilsson                          Christel Tevin 

 sekreterare                        ordförande                                  justerare                         

    

 


