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Protokoll nr 2- 2018 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 22 januari 2018. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 – 20.45. 

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson    

           Ledamöter    Doris Backe      

     Christel Tevin    

                                  Cecilia Hörnlund           
                             Jessica Larsson Pettersson                                        
                                                             Jenny Maltin 

                             Karin Mars  
                                                      

Anmält förhinder:                                   Lene Strandvad                                                     

                                                    Berit Petersson 

Protokollet omfattar §§ 12 – 20.  
 

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

     

§13 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 

§14 Val av justerare 

Beslut: Jenny Maltin utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

  

§15 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll nr 1-2018 och noterar följande: 

§6 Förtjänsttecken -  Christel Tevin  fick förtjänsttecken 2007 och kan alltså inte få det igen. 

Det framgår av CS årsmötesprotokoll för det året men har inte förts in på CS hemsida och kan 

således inte läsas där.  

Beslut: Karin tillskriver CS om att Christel Tevin inte är aktuell för förtjänsttecken.  

Styrelsen har i allt övrigt tagit del av protokoll nr 1-2018 och beslutar efter genomgång lägga 

protokollet till handlingarna.  

   

§16 Årsmötet  

a. Uppvaktning av Berit och Annika som fyllt 60. Uppvaktning görs enligt regeln till dem i 

klubben som har förlänats förtjänsttecken. 

b. Verksamhetsberättelsen  och verksamhetsplanen -  Karin har fått in text av alla nu så Karin 

skriver färdigt och skickar ut. Fredrik och Karin gör slutarbetet kring hela 

årsmöteshandlingen. 



 
 

                                                            

        c. Två inkomna motioner –  

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

agilitytävlande storpudel” –  

         Beslut: Styrelsen beslutar som sitt svar på yrkande att vi följer SPKs regler för agility.    

Styrelsen vill också betona att vi anser det bra att en stor mellanpudel ges möjlighet att 

tävla i large. 

  2 Motion om återinförande av redovisning av resultat för södra avdelningens bästa  

pudlar i olika tävlingsdiscipliner. -   

Beslut: Styrelsen beslutar som sitt svar på yrkande att vi redan har för avsikt att skapa 

en  lista årets bästa pudlar i Södra avdelningen. Uppgifterna hämtas från CS lista där 

alla avdelningarna redovisas. 

          d. Medlemsmötet den 10 februari : kl 10-12 diskuteras avelsfrågor, därefter kort lunch   

och mellan 12.30-13.30 tid för allmänna frågor och för ordf Charlotta Gauffin att 

presentera sig och sina tankar kring SPK. 

         Lätt lunch och sedan kaffe och tårta på årsmötet. Jenny, Jessica och Christel tar reda på 

vad och var, kostnad och beställning.  

         e. Diplom och årsmöteshandlingarna – Jenny kollar med tryckeriet tid och kostnad. 

         f.  Vandringspriser och Årets stjärna arbetande pudlar – Cecilia jobbar med det. 

 

   §17 Ekonomi 

Resultat- och balansrapporten för 2017 har inte kommit styrelsen tillhanda. Den vetskap    

styrelsen dock har är att även 2017 har gått med vinst, något mer till och med jämfört  

med 2016. Medlemsavgifterna har sjunkit betänkligt och ska utredas vidare vad som har 

hänt. Fler anmälningsavgifter än tidigare år. 

         Förslag till budget 2018 upprättar Annika. 

    

    §18 Övriga ärenden 

          Kick-off möte för idéer och planering av 2018. Jessica återkommer med vilka tider vi 

kan. 

  

    §19 Nästa möte 

 Konstituerande möte 10 februari 2018 efter årsmötet. 

      

    §20 Mötet avslutas. 

Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

  

      

     Vid protokollet 

 

      

     Karin Mars                       Fredrik Nilsson                         Jenny Maltin 

     sekreterare                        ordförande                                 justerare                         

    

 


