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Protokoll från Svenska Pudelklubbens Södra avdelningens årsmöte 

den 10 februari 2018 i Svalöv. 

§1 Årsmötets öppnande 

 Ordförande Fredrik Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Justering av röstlängden 

Röstlängden lästes upp och justerades till 33 stycken röstberättigade medlemmar. Se bifogad  

röstlängd. 

§3 Val av ordförande för mötet 

 Till ordförande för mötet valdes Jonas Öhrn. 

 

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

 Till protokollförare för mötet anmälde styrelsen Jessica L Pettersson. 

§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande  

 skall justera protokollet  

  Beslut: Christina Nilsson och Lena Lundgren utsågs till justerare och tillika  

 rösträknare. 

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar 

 Alla närvarande var medlemmar, förutom mötesordförande. Ingen ytterligare  

 yttranderätt tilldelades. 

§7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 Fastställdes att årsmötet är stadgeenligt utlyst på Södra avdelningens hemsida  

 2017-11-26 och i Pudelnytt nr 5 2017.  

 

§8 Fastställande av dagordningen.  

 Dagordningen fastställdes.  

  

§9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse, 

 verksamhetsberättelse för 2017 gicks igenom och godkändes av årsmötet. Balans- och 

resultaträkning för 2017 redovisades och godkändes.  

 Revisionsberättelsen lästes upp.  

 Beslut: Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning godkändes och lades  

 till handlingarna. 

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen  

 vinst eller förlust. 

 Balans- och resultaträkningen fastställdes. SPK Södra avdelningen har fortsatt god  

 ekonomi och noterar en vinst för 2017 med 32 512.65 kronor. 

 Beslut: Balans- och resultaträkning fastställdes samt beslutades att uppkommen vinst  

 överförs till nästa års räkning. 
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§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till styrelsen -  

 Styrelsen har inte haft några uppdrag från årsmötet 2017 att verkställa. 

   

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt. 

§13 A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan  

 Beslut: Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018 fastställdes. 

 B. Styrelsens förslag till rambudget 

 Beslut: Styrelsens förslag till rambudget fastställdes. 

§14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 23 samt 

 beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  
 Kvar i styrelsen till 2019 är följande: 

 Ledamot:     Cecilia Hörnlund - 2019 

 Ledamot:     Karin Mars  - 2019 

  Beslut: Årsmötet beslutade enhälligt enligt följande: 

  Val av ordinarie ledamöter i styrelsen 

 Ordförande Fredrik Nilsson omval 2 år – 2020 

 Ordinarie ledamöter:    

 Doris Backe  omval 2 år – 2020 

 Christel Tevin  omval 2 år – 2020 

          Jessica Larsson Pettersson  omval 2 år – 2020 

  Lene Strandvad                   fyllnadsval 1 år 2019 

  Val av suppleanter i styrelsen i tjänstgöringsordning 

 1. Berit Peterson omval 2 år – 2020 

 2. Jenny Pettersson fyllnadsval 1 år – 2019 

  

         §15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 24 i dessa stadgar.  
 Beslut: Årsmötet beslutade enligt följande: 

 Val av två revisorer 

 Ingrid Nordqvist omval 1 år – 2019 

 Matts Ramstorp omval 1 år - 2019 

  Val av två revisorssuppleanter 

 Lena Jernberg                        nyval 1 år - 2019 

 Helena Ingvarson nyval 1 år – 2019 

 

§16 Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som  

 företrädare för avdelningen vid SPK:s Pudelfullmäktige den 7-8 april 2018.  

 Beslut:  Årsmötet beslutade enligt följande: 

  Mikael Nilsson  

 Elisabeth Erlandsson 

 Karin Mars 

 Cecilia Hörnlund 

 Christina Nilsson  
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 Till suppleanter till SPK:s Pudelfullmäktige valde årsmötet: 

 Lena Jernberg 

 Jenny Maltin 

 Berit Lönnerstam 

 Agneta Rahmberg 

 Anne-Marie Berglund 

 Jenny Pettersson 

 

§17 Val av valberedning enligt §25 i dessa stadgar 

 A. Val av valberedning  

 Beslut: Årsmötet beslutade enligt följande:  

 Laila Palén  

 Agneta Rahmberg. 

 Laila Palén utsågs till sammankallande på 1 år. 

                        

  B. Val av förberedande valberedning 

 Beslut: Årsmötet beslutade enligt följande:  

 Elisabeth Erlandsson 

 Maria Lindh  

 Christina Nilsson  

 

§18 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 14 – 17 

 Beslut: Paragraferna 14 - 17 förklarades omedelbart justerade. 

§19 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor  

 före ordinarie årsmöte hålls anmälts till styrelsen.  

 Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling  

 av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte  

 förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 19 kan, om årsmötet så beslutar,  

 ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

  Följande proposition och motioner behandlades av årsmötet: 

 Proposition:  ”Visst är våra pudlar friska hundar”. 

 Styrelsen yrkar i propositionen att Valpförmedlingen bara ska ha de krav SKK ställer, för övrigt 

ska det vara frivillig information som läggs där. Att skrivningen ”endast valpar vars föräldrar har 

godkänd färg enligt FCIs standard, får stå med på valphänvisningen” finns kvar i sin nuvarande 

form. 

         Att ge information om sjuka hundar direkt till uppfödarna och inte som nu via Pudelnytt.  

 Beslut: Propositionen bifalles 

  Motion A: Motion för skapande av statuter som garanterar att SPK varje år kan utse ”Årets bästa 

agilitytävlande storpudel”.  

 Motionären yrkar att Pudelfullmäktige ger centralstyrelsen i uppdrag att skapa statuter, som 

garanterar att SPK varje år kan utse ”Årets bästa agilitytävlande storpudel”. 



 
 

 
JÖ CN LL   

          Styrelsen föreslår avslag på motionen med motiveringen som motionären själv skriver är det två 

storpudlar som blev högst placerade under 2017. Enligt rasstandarden börjar storpudel på 45 cm 

och det är samma storlek som Large/XL är idag. Att någon stor mellanpudel är med och tävlar i 

Large/XL ser vi det som positivt att även de kan vara med och tävla. Det gäller ju att visa att 

våra pudlar har stor allsidighet. Vi utser inte i övriga storlekar någon speciell vinnare. 

 Beslut: Motionen avslås 

 

  Motion B: Motion om återinförande av redovisning av resultat för södra avdelningens bästa 

pudlar i olika tävlingsdiscipliner. 

 Motionären yrkar att Södra avdelningen åter upprättar årsbästalistor i alla tävlingsgrenar 

innehållande pudelns namn, förarens/ägarens namn och erhållen poäng samt publicerar dem på 

hemsidan.  

 Styrelsen föreslår avslag på motionen med motiveringen att listorna finns publicerade på CS 

hemsida. Vinnarna i varje gren kommer så klart att publiceras på Södras hemsida. 

 Beslut: Motionen avslås 

 

§20 Årsmötets avslutande 

 Ordförande Fredrik Nilsson tackade Jonas Öhrn för dennes insats som mötesordförande  

 och avslutade därmed årsmötet. 

 

 Därefter delades förtjänsttecken, priser, rosetter och vandringspriser ut. Innan dagen  

 avslutades delades Södras Stjärna ut för Årets Utställnings Stjärna och Årets Stjärna  

 Arbetande pudel. 

 

 

   

 Vid protokollet: 

Jessica L Pettersson 

protokollförare 

 

 

 

Justeras: 

Jonas Öhrn  Christina Nilsson Lena Lundgren 

mötesordförande  justerare  justerare   

 


