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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

       

Protokoll nr 1- 2019 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 14 januari 2019. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 – 21.15. 

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson    

           Ledamöter    Doris Backe      

     Cecilia Hörnlund           
        Karin Mars                                                    

                                                     Christel Tevin                                                               

                                                     Jessica Larsson Pettersson                                                       

 

Anmält förhinder:                                    Lene Strandvad                                                                   

                                                     Berit Pettersson 

                                                        Jenny Pettersson 

Protokollet omfattar §§ 1 -11 .  
 

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

     

§2 Dagordningen.  
Dagordningen godkändes. 

 

§3 Val av justerare 

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

  

§4 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen gick igenom protokoll nr 9-2018.  

Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång och beslut lägga protokollet till handlingarna. 

 

§5 Inkomna skrivelser 181127- 190114 

a. 2018-11-27: från CS- nya SRD. Tagit del. 

b. 2018-12-02: från CS – protokoll nr 8-2018. Tagit del. 

c. 2018-12-04: från CS – Motioner till KF 2019. Tagit del. 

d. 2018-12-05: från CS-  Stadgar för Svenska Pudelklubben. Tagit del.     

e. 2018-12-04: från CS – Ansökan utställningar 2021. Styrelsen föreslår  

Klippan 21-04-03, Hässleholm 21-05-23 och Q-poolen 21-10-23o24. 

Beslut:  Styrelsen beslutar skicka in sitt förslag till CS. Uppdras åt Karin.  

f. 2018-12-05: från CS – Protokoll nr 9-2018. Tagit del. 

g. 2018-12-07: från CS – Excelblad för resultatalistor. Tagit del och skickat in. 
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h. 2018-12-27: från CS-  Begäran om att utöka rasregister, TL.  

Beslut:  Styrelsen föreslår avslag på ansökan. Södra avdelningen anser vederbörande bör 

ha mer erfarenhet av pudeln som ras.  

       i. 2018-12-27:  från CS –Remissomgång 1 –Revidering av regler  agility och rallylydnad. 

Beslut: Styrelsen beslutar bordlägga frågan och överlämna till kommittén för arbetande 

pudlar för handläggning. 

       j. 2018-12-27:  från CS-  Nedsläckning av hemsidor. Tagit del. 

       k.2018-12-28:  från CS – Nyhetsbrev. Tagit del. 

       l. 2019-01-02:  från Sydskk – Inbjudan till Familjedag-Djurens dag - Christel svarar på 

mailet och är kontaktperson.  

  m.2019-01-14 Från SKK- distansutbildning i föreningsteknik.   

       Beslut: Styrelsen beslutar låta Christel och Karin gå samt att äska pengar från CS till    

kurskostnaden 950 kr per deltagare.          

 

§6   Ekonomi 

       -Ingen rapport har inkommit till dagens möte. Enligt kassören är ekonomin god. 

         Bokslutet skickas av kassören till revisorerna. 

 

§7   Kommittéernas verksamheter 

       Informationskommittén: Kort genomgång för vad som ska med i nästa nummer av 

Pudelnytt.  

        

 Kommittén för arbetande pudlar:  

       -Styrelsen inväntar information från Jenny och kommittén. Se beslut under§5 p.i. 

        

Kommittén för medlemsvård och pudelvård:  

       -Kommittén arbetar vidare med planering för kurser i vardagsvård. 

 

Uppfödarkommittén: 

Fortsätter i samma anda med uppfödarmöten under året. 

Beslut: Styrelsen beslutar ha uppfödar-/medlemsmöten under 2019 den 14 april och  

14 september. Christel bokar Hässleholmsgården inkl för den 6 juni, Pudelns dag. 

     Styrelsen inleder aktiviteten den 14 april med eget planeringsmöte kl 10.30 och lunch 

12.30. Lokalen bokas från 10.30 till 17.30. 

  

Utställningskommittén:  

Utställningen i Klippan ligger närmast i tid. 

Styrelsen har diskuterat prissättningen på utställningskatalogen. Förslag är att katalogen 

skulle kosta 60 kr när den köps på plats och 40 kr vid förköp vid anmälan. 

       Beslut: Styrelsen beslutar höja priset på icke förbeställda kataloger till 60 kr. 

  

       Styrelsen diskuterar att höja anmälningsavgiften vid valp-/juniorutställningen. 

       Beslut: Styrelsen beslutar att höja anmälningsavgiften till 220 kr och fortsätta ha 

kostnadsfri syskonklass. 

        

       Styrelsen diskuterade kostnaderna för utställningar, framförallt Hässleholms utställningen 

i oktober, diskuterade vad de andra avdelningarna gör. 

       Beslut: Styrelsen beslutade uppdra åt Fredrik och Karin att kontakta övriga avdelningar     

för diskussion kring anmälningsavgifterna. 
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§8 Aktuella frågor. 

a. Årsmötet  

Styrelsen går igenom arbetsfördelningen vid årsmötet:   

Maten – Jessica,  Christel och Doris  

Rosetter – Cecilia sammanställer. Jenny och Fredrik har beställt rosetter.  

   Motioner – tar au hand om o föreslår beslut. 

   Priser och uppvaktningar - …………...  

   Diplom – Berit gör 

   Blommor- Fredrik och Karin 

 Södras stjärna -  Jenny jobbar vidare med de arbetande pudlarna och återkommer när alla   

listor är klara 

        Beslut:  Styrelsen beslutar att utse xxxxx för utställning.   

 

§9  Övriga ärenden         
        Inga övriga ärenden togs upp. 

 

§10  Nästa möte är den 28 januari 2019, telefonmöte, kl.19.00 för enbart årsmötet.  

  

§11 Mötet avslutas. 

        Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

  

      

     Vid protokollet 

 

      

     Karin Mars                               Fredrik Nilsson                          Christel Tevin 

     sekreterare                                ordförande                                 justerare                         

    

 


