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AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

      

Protokoll nr 5- 2018 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 14 maj 2018. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 – 20.15  

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson    

           Ledamöter    Doris Backe      

     Christel Tevin    

                                  Cecilia Hörnlund           
                             Jenny Pettersson                                                                                            

                             Karin Mars  
Anmält förhinder:                                    Lene Strandvad                                                     

                                                     Jessica Larsson Pettersson 

                                                     
Protokollet omfattar §§47 –56.  
 

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

     

§48 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 

§49 Val av justerare 

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

  

§50 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen gick igenom protokoll nr 4-2018.  

§39 j.  Södra avdelningens register är inskickat till CS. Således klart. 

§39 ö. Styrelsen diskuterade inkommen skrivelse om mentalitet och uppdrog åt Jenny att göra 

en blankett för intresseanmälan för BPH att kunna informera om på Pudels dag. 

§40     Vi fortsätter utreda möjligheten att effektivt och ekonomiskt införa och använda Swish 

vid våra arrangemang.  

§41      Planeringen av klipphelg i höst går vidare. 

Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollet till handlingarna.  

 

§51 Inkomna skrivelser 180326- 180501 

    a. 180326: Inbjudan från SKK om livesänd information om utbildningar. Tagit del. 

    b. 180328: Inbjudan till webbinarium om GDPR. Tagit del. 

    c. 180328: Köpahund.se-nya varianter för uppfödare. Tagit del. 

    d. 180403: Medlemsrapporter mars. Tagit del. 

    e. 180409: SPKCS protokoll 1,2 och 3 2018. Tagit del. 



 
 

                                                                                                                                   

    f. 180411: Forskningsnyheter nr 3 2018. Tagit del. 

    g.180417: Brattpets – erbjudande Grottbyns camping. Tagit del. 

    h.180417: Brattpets –erbjudande om lokal i Stockholm. Tagit del. 

    i. 180418: Material till SPKCS Nyhetsbrev. Tagit del. 

    j. 180423: SPKCS -  Information från PF om Medlemsvård 

                     Beslut: Styrelsen beslutar att medlemskommittén tar hand om materialet, går 

igenom det för att sedan lägga fram ett förslag för diskussion på uppfödar-

/medlemsmötet i höst. 

    k.180423: Utskick från SKK:s valberedning. Tagit del. 

    l. 180423: Sydskånska – Gentlemannadagen o Djurens dag.  

Beslut: Styrelsen beslutar utse Christel Tevin att vara samordnare för Södra 

avdelningen på Djurens dag.  

    m.180424: SKK:s inofficiella utställningar 2018. Tagit del. 

    n. 180424: Rabattkoder Brattpets. Tagit del. 

    o. 180424: Webbinarium om GDPR 25 april. Tagit del. 

    p. 180425: Medlemsrabatt hos Brattpets. Tagit del. 

    q. 180426: Uppfödar- och valpköparrabatt hos Brattpets. Tagit del. 

    r. 180426: SPK Norra protokoll nr 5.Tagit del. 

    s. 180428: SPK Mellan protokoll 1-5. Tagit del. 

 

§52 Ekonomi 

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

ekonomi är mycket god. 

  

§53 Kommittéernas verksamheter 

       Informationskommittén:  

       a. Pudelnytt – Cecilia sammanställer materialet. Har fått bilder och skriftligt material. 

Doris skickar text om Klippan. Doris o Fredrik skriver om Q-poolen och skickar till 

Cecilia. 

       b. Almanacka – Fredrik har ett förslag som vi arbetar vidare med. Som tidigare år delas 

den ut till alla medlemmar. 

       Beslut: Styrelsen beslutar göra en almanacka för 2019. Den blir i nytt format med sex 

månadsuppslag.  

       Vi ber Jenny M kolla med tryckeriet och få en offert för tryckning av drygt 500 exemplar.   

        

 Kommittén för arbetande pudlar:  

a. Pudelns dag – Jenny har planerat. Xxxx xxxx håller i år i rallylydnaden och på förslag 

av henne är xxxxx xxxxx intresserad att svara för agilityn. Skyltar ordnar Jenny. 

Lydnadsuppvisning – Karin har förslag på person som hon ska kolla med.  

 

Kommittén för medlemsvård och pudelvård: 

a. Pudelns dag – Doris och Christel tar hand om pälsvård, råd och tips och lite förevisning.  

 

Uppfödarkommittén:   

   a. Uppfödarmöte i höst: höstens uppfödar-/medlemsmöte bestäms till den 16 september, kl 

1500 på Hässleholmsgården. Christel bokar. På mötet har vi punkten RAS och 

medlemsfrågorna från PF. 

  Datum för klipphelgen i höst är inte klart. Doris fortsätter med uppgiften. 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                   

Utställningskommittén:  

a. Hässleholmsgården den 20 maj - kort avstämning från planeringsmötet.  

b. Utställningen i mars 2019 – datumet är ändrat så vi har Klippan den 30 mars 2019.  

            Doris bokar om lokalen. 

 

§54 Övriga ärenden         
        Inga ärenden togs upp.  

 

§55 Nästa möte är den 25 juni, telefonmöte, kl.19.00 

  

§56 Mötet avslutas. 

       Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

  

      

     Vid protokollet 

 

      

     Karin Mars                               Fredrik Nilsson                         Doris Backe 

     sekreterare                                ordförande                                 justerare                         

    

 


