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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

     

 

Protokoll nr 7- 2017 fört vid möte med Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 26 juni 2017. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 – 20.15. 

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson 

           Ledamöter    Doris Backe 

                            Christel Tevin 

     Karin Mars 

                            Lene Strandvad  

      Anmält förhinder:                       Cecilia Hörnlund 

             Jenny Maltin 

                                                 Jessica Larsson Pettersson 

          
      Protokollet omfattar §§ 70 – 80.  

   

  
 §70 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

   

 §71 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes med tillägget att fastställa Au-beslut i ärenden gällande 

ansökningar från domare om utökat rasregister.  

 

 §72 Val av justerare 

Beslut: Christel Tevin utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

  

 §73 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll nr 6-2017: §62 - planerad klippkurs den 16-17 september för xxxxx xxxxx 

flyttas till 7-8 oktober. Datumen har gått ut i Pudelnytt och vi måste gå ut med 

information om ändringen. Lokal som tidigare är hos Hettinger i Eslöv, 

§65e –Christel arbetar vidare kring föreläsning om ögonsjukdomar där 

Hässleholmsgården föreslås som lokal.   

Beslut: Styrelsen har tagit del av protokoll nr 6- 2017 och beslutar efter genomgång 

lägga protokollet till handlingarna  

   

 §74 Ekonomi  

Balans- och resultatrapport per den 15 maj har inkommit. Ekonomin ser bra ut med 

ett plus på knappt 19.000 kr. 
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§75 Inkomna skrivelser 

      Inkomna skrivelser 170508-170626 

     a. fr CS 170508: Protokoll 3 0 4 samt årsmötet 

     b  170515: Balans- och resultatrapport 

     c  170517: Information om ekon redovisning 

     d. fr CS 170517: Ansökan om utökat rasregister, xxxxx-xxxxx 

     e.  fr CS 170519: Protokoll nr 2-2017 

     f.  fr CS  170519: SKK Play för uppfödare 

     g.  fr CS 170522: Nyheter till dig som uppfödare 

     h. 170524: Västras protokoll nr 6 

       i.  170525: SKK söker fler BPH-arrangörer 

     k. 170530: Mellansvenskas protokoll nr 5 o 6 

     l.  170531: Norra avd. protokoll nr 2,3 4 och 5 

     m.170604: Ansökan om utökat rasregister, xxxx xxxxx 

        n. 170605: Besked om omedelbart upphörande av avstängning 

    o. fr CS 170605: Uppfödarinfo 

        p.fr CS 170605: Forskningsnyheter nr 6 2017 

        q. 170606: Medlemsrapporter mer 170531 

        r.  170608: Inbjudan till SHU:s representant 

        s.  170615: Stoppa hundsmugglingen 

        t.   170616: fr CS Utbildning i föreningsteknik 

        u.  170622: Västras protokoll nr 7  

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

handlingarna.  

 

§76 Kommittéernas verksamheter   
a. Informationskommittén:  Inget inrapporterat 

     

  b. Kommittén för arbetande pudlar: Inget inrapporterat 

   

  c. Kommittén för medlemsvård: Inget inrapporterat 

 

   d. Kommittén för pudelvård: Klippkursen för xxxxx xxxxx flyttas till helgen den 

      7 – 8 oktober. I Eslöv som tidigare år. 

  

 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 har bokat Hässleholmsgården  

       den 12 november kl 13.00 – 17.00. Föreläsare är veterinär xxxxx xxxxx.  

       Någon har efterlyst föreläsning kring parning och valpning. Styrelsen diskuterar 

och förslår att avdelningen bjuder in till en uppfödarträff i ämnet. Föreslås 

Hässleholmsgården. 

     Fredrik förslår att styrelsen samma dag passar på att ha ett planeringsmöte där 

verksamhetsplanen för 2018 kan läggas. 

      Beslut: Styrelsen beslutar bjuda in uppfödare och intresserade till en träff kring 

uppfödarfrågor, valpning och parning den 24 september kl 14.00-18.00 på 

Hässleholmsgården, och att intresserade skickar in frågeställningar man önskar ta 

upp, samt 

      att styrelsen kallar till planeringsmöte samma dag kl.10.00-13.00 på 

Hässleholmsgården. 
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 f. Utställningskommittén:  Fredrik föreslår att utställningen i Hässleholm i oktober 

blir en jubileumsutställning med anledning av Svenska Pudelklubben fyller 75. 

Beslut: Styrelsen beslutar att utställningen i oktober i Hässleholm blir en 

jubileumsutställning.  

  

   §77  Aktuella ärenden 

      Fastställande av AU-beslut i ansökningar om utökat rasregister gällande 

      Xxxxx xxxxx :Beslut: Styrelsen föreslår tillstyrkan av ansökan 

            Xxxxx xxxx:   Beslut: Styrelsen föreslår tillstyrkan av ansökan  

            Xxxxx xxxxx: Beslut: Styrelsen föreslår avslag på ansökan  

            Xxxxx xxxxx: Beslut: Styrelsen föreslår tillstyrkan av ansökan 

  

    §78  Övriga ärenden 

      Inga aktuella 

  

    §79  Nästa möte 

     Styrelsen har sitt nästa styrelsemöte den 4 september kl 19.00, telefonmöte. 

Styrelsen har planeringsmöte den 24 september kl 10.00-13.00 på     

Hässleholmsgården då planen för 2018 skall läggas.  

     

    §80  Mötet avslutas. 

      Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

 Vid protokollet 

 

 

 Karin Mars                       Fredrik Nilsson                           Christel Tevin 

 sekreterare                        ordförande                                  justerare                         

    

 


