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Protokoll från Svenska Pudelklubbens Södra avdelningens årsmöte 

den 9 februari 2019 i Hässleholm. 

§1 Årsmötets öppnande 

 Ordförande Fredrik Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Justering av röstlängden 

Röstlängden lästes upp och justerades till 37 röstberättigade medlemmar. Se bifogad  

röstlängd. 

§3 Val av ordförande för mötet 

 Till ordförande för mötet valdes Karin Sjöholm Östlund. 

 

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

 Till protokollförare för mötet anmälde styrelsen Karin Jansson Mars. 

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

 skall justera protokollet  

  Beslut: Elisabeth Erlandsson och Mikael Nilsson 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  

 2018-12-02  och i Pudelnytt nr 4/2018.  

         Noterades på mötet att felaktiga datum angetts i Pudelnytt varför styrelsen gavs i uppdrag 

         av årsmötet att i fortsättningen finna en rutin för korrekturläsning av materialet innan det  

         går i tryck. 

 

§8 Fastställande av dagordningen.  

         Dagordningen fastställdes med följande tillägg under §19 Övriga ärenden: 

         b. Fråga kring Pudelnationalen 

         c. Fråga kring HD på mellanpudel 

         d. Rekrytering av styrelseledamöter till CS 

  

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

 verksamhetsberättelse för 2018 gicks igenom och godkändes av årsmötet. Balans- och 

resultaträkning för 2018 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 noterar ett sämre utfall 

         än tidigare år, mycket beroende på färre aktiviteter som brukar ge intäkter. Resultatet för  

         2018 redovisas med en förlust på 8 616.06 kronor. 

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

 balanseras och överförs i ny räkning. 

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till styrelsen.  

 Styrelsen har haft uppdraget från årsmötet 2018 att gå vidare till Pudelfullmäktige med årsmötets 

proposition ”Visst är våra pudlar friska hundar”. Propositionen har lett till att CS numer tagit 

bort fokuseringen av pudelns olika sjukdomar i den statistiska redovisningen. 

   

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt. 

§13 A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan  

          Noterades i texten under rubriken Utställningar 2019 – söndagen den 30 mars skall vara  

          lördagen den 30 mars. 

 Beslut: Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019 fastställdes med den korrigeringen.. 

          

 B. Styrelsens förslag till rambudget 

 Beslut: Styrelsens förslag till rambudget för 2019 fastställdes. 

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

 beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  
 Kvar i styrelsen till 2020 är följande: 

 Ordförande Fredrik Nilsson 

 Ledamot:    Jessica Larsson Pettersson  

 Ledamot:    Doris Backe   

         Ledamot:    Christel Tevin  

         Suppleant:   Berit Petersson  

  Beslut: Årsmötet beslutade enligt följande: 

  Val av ordinarie ledamöter i styrelsen 

 Cecilia Hörnlund omval 2 år -2021 

  Lene Strandvad omval 2 år -2021  

 Karin Jansson Mars omval 2 år -2021 

         

 Val av suppleant i styrelsen:  

 Jenny Pettersson omval 2 år - 2021 

                    

                   Beslut: om suppleanternas tjänstgöringsordning 

                   1. Berit Petersson 

                   2, Jenny Pettersson 

         

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

 Val av två revisorer 

 Annika Kronberg nyval 1 år – 2020 

 Matts Ramstorp omval 1 år - 2020 



 
 

 
   

  Val av två revisorssuppleanter 

 Lena Jernberg                       omval 1 år - 2020 

 Helena Ingvarson omval 1 år – 2020 

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

 företrädare för avdelningen vid SPK:s Pudelfullmäktige den 6-7 april 2019.  

 Beslut:  Årsmötet beslutade enligt följande: 

  Mikael Nilsson  

 Agneta Rahmberg 

 Jessica Larsson Pettersson 

 Cecilia Hörnlund 

 Karin J Mars  

   

 Till suppleanter till SPK:s Pudelfullmäktige valde årsmötet: 

 Jenny Pettersson 

 Jenny Maltin 

 Helen Hettinger 

 Jörgen Rahmberg 

 Lillan Holmberg 

 Elisabeth Erlandsson 

         Mikael Olsson 

 

§17 Val av valberedning enligt §25 i dessa stadgar 

 A. Val av valberedning  

 Kvar i valberedningen till 2020 är följande: 

         Agneta Rahmberg – 2020. 

           

         Beslut: Årsmötet beslutade enligt följande:  

                      Laila Palén utsågs till sammankallande på 1 år.                       

             Lena Nilsson – nyval på 2 år 

                        

  B. Val av förberedande valberedning 

 Beslut: Årsmötet beslutade enligt följande: Elisabeth Erlandsson, Maria Lindh och 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.   

§19 a.Stadgeändringarna. SPK:s reviderade stadgar skall antas på kommande årsstämma.  

         CS har skickat ut till avdelningarna för synpunkter. Ändringarna rör i princip ett förenklat  

         språk. 

         Södra avdelningen lämnar följande synpunkter till CS: 

-§8 mom.2 - Tolka stadgar samt ha rätt att bevilja dispens från fastställda avdelningsstadgar- 

                    punkten väcker frågor som tas till diskussion i PF 

-§10 Valberedning - varför är meningen om övriga ledamöter på två år struken? 



 
 

 
   

-Södra avdelningen vill som rutin ha CS redovisning av RAS till avdelningarnas årsmöten. 

-I avdelningsstadgarna bör under §6 Årsmöte, moment 2 Dagordning och p.8 finnas med  

ett tilläggmed CS redovisning av RAS och CS arbete under verksamhetsåret med  

avelsfrågor.    

§19 b. Pudelnationalen. Mikael Nilsson informerar om Pudelnationalens styrdokument. Dokumentet    

tar bland annat upp en punkt om hur domare utses till Pudelnationalen.  Det finns  

          anledning att undra hur detta styrdokument följs i frågan. I diskussionen föreslås att man 

          genom medlemsröstning utser domare till Pudelnationalen. Syftet med att låta medlemmarna 

vara delaktiga i valet av domare och att förlänga tiden när en domare får  

         döma är att öka intresset och antalet anmälningar.  

§19 c. HD-röntgen på mellanpudel. Avser formulering på SPK:s hemsida- vilken regel gäller för 

         att använda resultat från andra länder?  Södras styrelse ges i uppdrag att tillskriva CS i frågan. 

§19 d. Rekrytering av styrelseledamöter till CS. Mikael Nilsson, ledamot i CS valberedning, tar upp 

frågan om svårigheterna att rekrytera och behålla ledamöter i CS styrelse. Sittande möten tar 

mycket tid, restid, i anspråk och behöver kanske förändras. Mikael efterlyser förslag till CS 

         samt till kommande valberedning.    

 

 §20  Årsmötets avslutande 

 Ordförande Fredrik Nilsson tackade Karin Sjöholm Östlund för dennes insats som    

mötesordförande och avslutade därmed årsmötet. 

 Därefter delades priser, rosetter och vandringspriser ut. Innan dagen  

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

 Arbetande pudel.  

         Annika Kronberg avtackades med tavla och blommor för sin fleråriga insats som kassör i  

         Södra avdelningen. 

 

    

  Vid protokollet: 

   ……………………………….. 

  Karin Jansson Mars 

protokollförare 

 Justeras: 

 

………………………….             ……………………             …………………………….. 

Karin Sjöholm Östlund                  Elisabeth Erlandsson           Mikael Nilsson 

Mötesordförande        justerare   justerare 


