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Protokoll nr 9- 2017 fört vid möte med Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 9 oktober 2017. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 – 21.15. 

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson 

           Ledamöter    Christel Tevin 

     Jenny Maltin 

                                                 Jessica Larsson Pettersson 

                                                     Cecilia Hörnlund 

                                             Karin Mars 

     Anmält förhinder:                       Lene Strandvad  
                                                 Doris Backe 

                                                    Berit Petersson 

      
     Särskilt inbjuden: Anne-Marie Berglund, valberedningen, §95. 

     Protokollet omfattar §§ 92 – 103.  

   

  
     §92 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

       

  §93 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 

      §94 Val av justerare 

Beslut:  Jenny Maltin  utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

       

      §95 Valberedningen   

        Anne-Marie Berglund, valberedningen, informerade sig om ledamöternas tankar             

kring uppdrag nästa mandatperiod. 

       

      §96 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll nr 8 -2017   

Beslut: Styrelsen har tagit del av protokoll nr 8  - 2017 och beslutar efter genomgång 

lägga protokollet till handlingarna  

   

      §97 Ekonomi  

       Avdelningens ekonomi är fortsatt god. 



[Skriv text] 
 

   

     

    §98 Inkomna skrivelser 

         Inkomna skrivelser 170905-171009 

   a. 170905:  Mellansvenska protokoll nr 8  

   b. 170905:  Medlemsrapporter per 31 aug. 

   c. 170905:  Forskningsnyheter nr 8 

   d. 170914:  SKK Play för uppfödare  

   e. 170917:  Indexutbildning 

    f.  170923:   Västra protokoll nr 8 

   g. 170924:  CUA utbildningar 

   h. 171004:  Utbildning för tävlingssekr i rallylydnad 

     i. 171005:  Regelrevidering internationella regler i lydnad  

     k.171005:  Forskningsnyheter nr 9 

l.171009:  Medlemsrapporter per 30 september – styrelsen diskuterar tänkbara  

orsaker till den krypande nedgången i medlemsantalet och föreslår att detta bör vara  

en punkt till verksamhetskonferensen. Vilken betydelse har diskussionen kring HD-

index på mellanpudel? Varför betonas inte det friska i rasen? Hur kan man som 

valpköpare som väljer ras tolka den information och artiklar som finns om rasen om 

fokus ligger på sjukdomar? 

Beslut: Styrelsen beslutar låta fråga om HD-index gå till verksamhetskonferensen 

som särskild punkt samt 

att därefter lägga inkommande skrivelser till  handlingarna. 

  

 §99 Kommittéernas verksamheter   
a. Informationskommittén: Jessica påminner om material till Pudelnytt. 

     

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

   

  c. Kommittén för medlemsvård: Almanackan. Jenny har pratat med Agria, har inte 

hört något och återkommer. Jagar annonsörer. 

 

   d. Kommittén för pudelvård: Vi behöver bestämma när vi ska ha den återkommande 

klipphelgen med fest.  

  

 e. Uppfödarkommittén:  Utbildningstillfälle om ögonsjukdomar, på 

Hässleholmsgården, går av stapeln den 12 november kl 13.00 – 16.00. Föreläsare 

är veterinär Kristoffer Martinsen.  

       Vi börjar med att äta något. Christel och Doris har gjort klart med lokal, nyckel 

och fika.  

      

 f. Utställningskommittén:   

   Beslut: Styrelsen beslutar hålla ett telefonmöte den 23 oktober inför   

verksamhetskonferensen.  

  

    §100 Aktuella ärenden 

a. Styrelsen går igenom punkterna som togs upp till diskussion på   

planeringsdagen. 

Föreslås att vi har ett medlemsmöte den 10 februari 2018 , ett uppfödarmöte 

med avelsfrågor och att SPK:s ordförande Charlotta Gauffin bjuds in. Ger ett 

tillfälle för Södras medlemmar att möta klubbens ordförande. 

                Jenny erbjuder Propets lokal i Svalöv. 



[Skriv text] 
 

   

                Beslut:  Styrelsen beslutar hålla medlemsmöte 10 februari  2018 i anslutning  

till årsmöte samma dag. 

att SPK:s ordförande Charlotta Gauffin bjuds in att delta   

                att medlemsmötet hålls i Propets lokal i Svalöv. 

    

      

  b. Förslag att fråga Maria Lindh och Laila Palén om de vill ha en stående sida i     

PN kring arbetadnde pudlar. 

              Beslut:  Karin får i uppdrag att tillskriva Maria Lindh och Laila Palén.  

         

            c. Företaget Bamses bollar säljer hundleksaker kopplade till olika hundraser.  

               De har önskat få möjlighet att ha en monter på vår utställning. 

 Beslut: Jenny och Jessica får i uppdrag att skriva till henne och erbjuda en plats       

på rasspecialen. 

 

d. Pudelfullmäktige är nästa år den 7-8 april.  

  Sista dag för motioner till PF är den 3 mars. 

  Beslut:  SPK Södras årsmöte bestäms till den 10 februari. 

      

    §101 Övriga ärenden 

      Jenny jagar annonsörer. 

  

    §102  Nästa möte 

       Extra styrelsemöte inför verksamhetskonferensen 23 okt kl 19.00.  

       Styrelsen har sitt nästa styrelsemöte den 20 november kl 19.00, telefonmöte. 

     

     §103  Mötet avslutas. 

      Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

 Vid protokollet 

 

 

 Karin Mars                      Fredrik Nilsson                          Jenny Maltin  

 sekreterare                       ordförande                                  justerare                         

    

 


