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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

      

Protokoll nr 4- 2018 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 26 mars 2018. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 – 21.15. 

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson    

           Ledamöter    Doris Backe      

     Christel Tevin    

                                  Cecilia Hörnlund           
                             Jessica Larsson Pettersson                                        
                                                             Lene Strandvad 

                             Karin Mars  
                               Suppleanter   Berit Pettersson 

                                                                    Jenny Pettersson 

 

Till mötet är inbjudna de av årsmötet valda delgaterna som åker till Pudelfullmäktige - 

Mikael Nilsson 

Agneta Rahmberg 

Jenny Maltin 

Christina Nilsson, lämnat återbud.                                                     

                                                     
Protokollet omfattar §§35 – 46.  
 

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

     

§36 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes med tillägg §45 Pudelfullmäktige.  

 

§37 Val av justerare 

Beslut: Christel Tevin utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

  

§38 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll nr 3-2018.  

Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollet till handlingarna.  

   

§39 Inkomna skrivelser 180106- 180325 

a. 180106: Mellansvenska protokoll nr 11 – tagit del 

b. 180107: Rallylydnadsdomarutbildning i Uppland – tagit del 

c. 180107: Medlemsrapporter december 2017 – tagit del 
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d. 180108: Uppdaterat material för utställning SKK – tagit del och vidarebefordrat till  

Utställningskommittén. 

e. 180108: SPK CS protokoll 8 o 9 – 2017 – tagit del 

f. 180115: Ringsekreteraravtal – tagit del 

g. 180123: Bedrägerier via nätet – tagit del 

h. 180128  Sammanställning på avdelningarnas önskemål om utställningar 2020 – tagit del. 

i.  180128: Åter hänvisning. Avser ej pudel – tagit del. 

j.  180128: Dataskyddsförordningen, del 4. 

Beslut: Styrelsen beslutar att Södra avdelningen från det att dataskyddsförordningen träder 

i kraft kommer att  hantera vårt uppfödarregister enligt den nya förordningen. En text 

kommer att infogas på utställnings PM samt en permanent text på hemsidan.   

k. 180129: Nyhetsbrev från SPK CS – tagit del 

l.  180129: Dataskyddsförordningen, del 5 – tagit del. Se  beslut under j. 

m.180201: Rutin för inbjudan av utländska exteriördomare -  Tagit del och vidarebefordrat till  

domaransvariga. 

n.180204:  Medlemsrapporter per 180131 – tagit del. 

o. 180209: Västras protokoll nr 13 2017 – tagit del 

p. 180214: Forskningsnyheter nr 1-2018 – tagit del 

q. 180214: Dataskyddsförordningen, del 6 tagit del. Se beslut under j.  

r. 180214:  Agrias hundpromenad – tagit del. 

s. 180221: Västras protokoll 1,2 o 3-2018 – tagit del. 

t. 180221: Inbjudan till livesänd utbildning SKK – tagit del.  

u. 180306: Medlemsrapporter febr.2018 – tagit del. 

v. 180310: Forskningsnyheter nr 2-2018 – tagit del. 

x. 180310: Icke hänvisning – tagit del. 

y. 180310: Dataskyddsförordningen, del 7 – tagit del. Se beslut under j. 

z. 180315: Ansökan om vidareutbildning från Jens Karlsson 

    Beslut:  Styrelsen fastställer Au-beslutet med förslag att tillstyrka Jens Karlssons ansökan.  

å. 180316: Disciplinnämndens sammanträde 180223 – tagit del. 

ä. 180318: Utbildningstillfälle om index, SKK –   Styrelsen lämnar frågan till 

Uppfödarkommittén. Vi eventuellt förslag på deltagare anmäler 

Uppfödarkommittén till SKK direkt. 

ö. 180320:  Ny kontakt utställningskommittén, SKK – tagit del. 

  180320:  Handbok för utställningsansvariga – Tagit del och överlämnat till 

Utställningskommittén. 

    180321:  Auktorisationer av exteriördomare – tagit del.  

  180325: Mer om mentalitet - Tagit del och överlämnas till Kommittén för arbetande         

pudlar. 

 

§40 Ekonomi 

Någon rapport har inte kommit in men ordförande kan informera om att avdelningens 

ekonomi är mycket god. 

Diskuterade att skaffa medlemskort på Axfood.  

Beslut: Styrelsen beslutade att ansöka om medlemskort på Axfood. Jessica får i uppdrag att 

göra en medlemsansökan. 

 

Behovet av Swish är aktuellt. Styrelsen diskuterade frågan. Vem kan undersöka alternativ hos 

Swedbank och Handelsbanken? Föreningar och företag går under samma regler. 

Lene vet att Västra avdelningen har Swish och får i uppdrag att ta kontakt och ta reda på hur 

de hanterat det.  
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§41 Kommittéernas verksamheter 

       Informationskommittén: Cecilia har numera ansvaret för PudelNytt och ska nyttja den 

checklista på vad som ska vara med i tidningen. I övrigt intet nytt.  

 

       Kommittén för arbetande pudlar: Jenny informerar om att kontaktpersoner för de olika 

grenarna nu är utsedda. Namn o adresser skickas till Karin som gör en lista till styrelsen. 

 

Kommittén för medlemsvård och pudelvård: Lene rapporterar att endast två medlemmar 

anmält sig till xxxxx xxxxx klippkurs. Lene frågar om Lena ändå vill köra kursen. 

Jessica lägger ut igen på FB och hemsidan. 

       Berit kan inte som planerat åta sig sin klippkurs. Berit vill ha upplägget på tre 

dagar/tillfällen med några veckors mellanrum. Berit vill återkomma om när.  

       Lene och Berit fortsätter diskutera kursplaneringen. 

 

Uppfödarkommittén: Christel påminner om medlemsträffen/uppfödarträffen den 28 april.  

 

Utställningskommittén: Doris kan meddela att allt är klart för Klippan och att det har gått 

väldigt smidigt med förberedelserna denna gång.   

 

§42 Aktuella frågor 

a.Förslag till årsplan för styrelsemöten, planeringsmöten och medlemsmöten. 

Styrelsemöten 2018: 14 maj, 25 juni, 3 september, 15 oktober, 26 november och 

                            14 januari 2019. 

 

Planeringsmöten 2018: 7 maj          för utställningen i Hässleholm  20 maj 

                                    23 april         för pudelns dag i Hässleholm den 6 juni 

                                      1 okt           för utställningen i Q-poolen den  20-21oktober 

 

Medlemsmöten/uppfödarmöten  2018: april och november   

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslag 

 

 b.Förslag på inbjudan till den traditionella tvådagars klippkursen i höst, Fredrik och Doris 

kollar person och pris. 

 

§43 Övriga ärenden 

        Inga övriga frågor var aktuella 

  

§44 Nästa möte är den 14 maj, telefonmöte, kl.19.00 

  

§45 Delegater till Pudelfullmäktige  

Styrelsen gick tillsammans med inbjudna delegater igenom årsmöteshandlingarna   och 

noterade särskilt punkterna nedan,  

        - Medlemsantalet  

  - Avelskommitténs uppdrag 

  - CS styrelsemöten  

  - valberedningens förslag 

        - Södras motion   
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§46 Mötet avslutas. 

       Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

  

      

     Vid protokollet 

 

      

     Karin Mars                       Fredrik Nilsson                          Christel Tevin 

     sekreterare                        ordförande                                 justerare                         

    

 


