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Protokoll nr 1- 2018 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 8 januari 2018. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 –21.15. 

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson   ej närvarande §6a 

           Ledamöter    Doris Backe     ej närvarande §8e 

     Lene Strandvad    ej närvarande §6a 

                                  Cecilia Hörnlund           
                             Jessica Larsson Pettersson,ersätter ordförande §6a    
                                               Karin Mars  
Anmält förhinder:                                   Jenny Maltin 

                                                    Christel Tevin 

                                                    Berit Petersson 

Protokollet omfattar §§ 1 – 11.  

  
§1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 
Till sekreterare för mötet utses Karin Mars. 

     

§2 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 

§3 Val av justerare 

Beslut: Doris Backe utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

  

§4 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll nr 11-2017 och noterar följande: 

§116 i.:  Jenny Maltin deltog på Ras- och specialklubbsträffen. 

Beslut: Styrelsen har tagit del av protokoll nr 11-2017 och beslutar efter genomgång lägga 

protokollet till handlingarna.  

   

§5 Ekonomi  

Avdelningens ekonomi är fortsatt god. Resultat- och balansrapport tas fram till nästa möte den 

22 januari. 

 

§6 Inkomna skrivelser 

   Inkomna skrivelser perioden 171121- 180103 

   a. 171121: från CS – SPK förtjänsttecken     

   Beslut: Styrelsen beslutar föreslå Christel Tevin, Lene Strandvad och  

   Fredrik Nilsson till att erhålla SPKs förtjänsttecken 2018. 

   b. 171122: från CS – Katalog för PC 9.0 .   Tagit del. 
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  c. 171123: SPK Norra protokoll nr 8  Tagit del. 

  d. 171128: från CS . Forskningsnyheter nr 11 2017 Tagit del.  

  e. 171128: Skrivelse från enskild ang utmärkelser Tagit del. 

   f.  171130:  Skrivelse från enskild ang utmärkelser Tagit del. 

  g. 171203: från CS- Info från utställningskommittén Tagit del. 

  h. 171204: från CS- Ändrad utställning hos SKK Tagit del. 

   i. 171206: från CS- Preparandkurs 2018  

   Beslut: Styrelsen uppdrar åt sekreteraren att svara CS att Södra avdelningen ställer  

                       sig positiva till ansökan. 

   j. 171207: Medlemsrapporter november  Tagit del. 

         k.171209: från CS – Dataskydd   Tagit del. 

         l. 171210: SPK Västra protokoll 10 o 11  Tagit del. 

   m.171213: SPK Mellan protokoll 10  Tagit del. 

         n. 171223: från CS – Dataskydd                        Tagit del. 

         Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång av inkomna skrivelser och fattat beslut att      

lägga skrivelserna till handlingarna. 

 

  §7 Kommittéernas verksamheter  
         a. Informationskommittén: Inget att rapportera.  

  

         b. Kommittén för arbetande pudlar: Inget att rapportera. 

   

c. Kommittén för medlemsvård:  Styrelsen har gått ut med önskemål om bilder på pudlar   

och sex bilder har kommit in. Fyra annonsörer har visat intresse. Materialet anses för 

litet för att tryckningen av almanackan ska vara aktuell. Kostnaden för tryckning och 

utskick är för hög i förhållande till materialmängden. 

Beslut: Styrelsen beslutar att inte utge någon almanacka för 2018 då styrelsen inte fått 

in något material att presentera.  

 

   d. Kommittén för pudelvård:  

          Beslut:  xxxx xxxxxxx har inte svarat än men är bokad för utställningsklipp i april. 

          Xxxxx xxxxxxxx tar också kursen i vardagsvård i höst. 

          Berit Petersson återkommer med tre datum för kurs i vardagsvård under våren.  

          Samtliga kursdatum läggs ut på hemsidan o facebook. 

   Doris arbetar vidare med höstens traditionella pudelhelgen med klippkurs och fest. 

 

            e. Uppfödarkommittén:  Kommittén föreslår som förra året en medlemsträff på våren och en 

på hösten. Just medlemsträff visade sig locka fler till träffarna än alternativet ren 

föreläsning. 

      

   f. Utställningskommittén:  Avtalet för lokalen i Strömsnäsbruk avslutas  och ändras till    

Klippan. Måste ut på hemsidan. Kontrakt för 2018 och 2019 är förberett.  Styrelsen 

diskuterar alternativ efter hand i Småland och Blekinge.  

 

 

   §8 Aktuella frågor 

a. Verksamhetsberättelsen – allt material ska inhämtas. Fredrik och Karin gör   

slutskrivningen och skickar ut när den är klar. Till verksamhetsberättelsen fogas  

verksamhetsplan, resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse. 

Cecilia har uppdraget kring att få in uppgifter/ansökningar och redovisa vandringspriser  

och championrosetter. Datumen för ansökningarna finns i PN. 
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      b. Proposition – styrelsen diskuterar att skriva en proposition kring hur pudeln kan  

presenteras som en frisk ras i motsats till all redovisning som görs av sjukdomar och 

problem i rasen, att justering görs i valphänvisningsreglerna, att SKK;s regeler ska följas 

och att ansvaret att informera läggs på uppfödarna som lätt kan hänvisa till SKK;s 

hunddata.  

    

     c. Proposition med de andra avdelningarna - tilldelning av antal utställningscert. Norge har 

infört nya regler med begränsning av cert vilket medfört att antalet hundar på 

utställningarna minskat. Det är SPKs utställningar vi vill ha fler anmälda hundar till. Stor 

konkurrens om utställningar, för många utställningar?,  hur lockar vi fler till våra 

utställningar? Skulle utdelning av juniorcert, klubbchampion, klubbveteran etc bästa 

junior locka fler? Vi kunde tävla om årets junior i olika grenar. Bästa junior och unghund. 

Fredrik gör ett förslag 

  

    d. Vandringspris agility – två listor för vandringspris, en för agility hopp och en i agility.   

Förslag att vi köper ett vandringspris till för agility.  

Beslut: Styrelsen beslutar att införskaffa ett vandringspris till för agility.  

   

    e. Årets stjärna -  1.  Arbetande pudlar - Cecilia kollar upp för förslag 

                                2. Utställning - Doris Backe  

Beslut: Styrelsen beslutar tilldela Doris Backe Årets stjärna utställning med motivering 

vinsten på PCA 2017. Beslutet är enhälligt. 

 

    f.  Utställningar 2020. 

         Beslut: Styrelsen beslutar följande datum för Södra avdelningens utställningar 2020 

                      29 mars – Klippan i anslutning till Malmö utställningen 

                      23 maj -  i samarrangemang med Nordskånska kennelklubben 

                      18 oktober - Hässleholm 

                       Karin meddelar SPK CS. 

 

    §9 Övriga ärenden 

         Lene föreslår att vi arrangerar en träff med någon aktivitet för att testa lokalen i Klippan,   

ringträning el dyl. 

Xxxxx xxxxx har fyllt 60 år. Finns ett gammalt beslut att vi betalar in till 

Världsnaturfonden. Fredrik kollar med xxxxxx xxxxxxx .  

    

    §10 Nästa möte 

 Styrelsemöte per telefon, den 22/1, kl 19.00. 

      

    §11 Mötet avslutas. 

Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

  

      Vid protokollet 

 

Karin Mars                       Fredrik Nilsson                          Doris Backe  

sekreterare                        ordförande                                 justerare                         

    

 


