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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

      

Protokoll nr 8- 2018 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 15 oktober 2018. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 –21.30. 

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson    

           Ledamöter    Doris Backe      

     Christel Tevin    

                                  Cecilia Hörnlund           
                             Karin Mars                                                    

                                                     Jenny Pettersson 

       

Anmält förhinder:                                    Jessica Larsson Pettersson 

                                                                    Lene Strandvad 

                                                                    Berit Pettersson 

 

Valberedningen inbjuden:                       Laila Palén  §83                kl 20.00-20.40. 

 

Protokollet omfattar §§ 78 – 89.  
 

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

     

§79 Dagordningen.  
Dagordningen godkändes. 

 

§80 Val av justerare 

Beslut: Cecilia Hörnlund utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

  

§81 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen gick igenom protokoll nr 7-2018.  

§71 e. Beslut: Styrelsen beslutar lämna förslag på två personer för nominering till 

Hamiltonplaketten. Vidarebefordras till SPKCs. 

§71.v från SBK via Cs -Regelrevidering  för Lydnad o Rallylydnad har vidarebefordrats till  

kommittén för arbetande pudlar för beslut på dagens styrelsemöte 15 oktober. 

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

 

§82 Inkomna skrivelser 180904- 181015 

     a. 2018-09-13 från Norra avd.- protokoll nr 8. Tagit del av 

     b. 2018-09-13 från SKK via Cs –Nyhetsbrev. Tagit del av 

     c. 2018-09-16 från Cs – förfrågan ang nytt avtal med Brattpets . Jessica har besvarat.  
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     d. 2018-09-17 från Cs- protokoll nr 7-2018. Tagit del av och till handlingarna.      

     e. 2018-09-17 från Mellansv.avd.- protokoll nr 8 o 9-2018. Tagit del av 

     f. 2018-09-24 från Cs -Beslut SKK icke hänvisning. Avser ej pudel. Tagit del av 

     g. 2018-09-24 från SKK via Cs – stipendium till eldsjälar. 

           Beslut: Södra avd. arbetar vidare med frågan till ett senare tillfälle. 

     h. 2018-10-02 från SKK via Cs – beslut Icke hänvisning. Avser ej pudel. Tagit del av. 

       i.  2018-10-09 från Västra avd. – protokoll nr 8 och 9. Tagit del av. 

 j. 2018-10-12 från CS –medlemsrapporter per 180930.  

      Styrelsen noterar att våra utländska medlemmar minskar och numer förs i register för    

CS 

       k.  2018-10-12 –från CS - Nyhetsbrev 

       l.  2018-10-15 från CS –Beslut SKK icke hänvisning. Avser ej pudel. Tagit del 

       m.2018-10-15 från CS- BPH-artiklar fvb till klubbarna. Tagit del. 

 

§83 Valberedningen 
 Laila Palén, sammankallande i valberedningen, är inbjuden för att kunna orientera sig 

om eventuella förändringar i styrelsen inför kommande mandatperiod.  

        Behöver få utskickat till valberedningen namn och adressuppgifter om detta inte framgår   

        på annat sätt. Ordnas. 

 

§84 Ekonomi 

       -Ingen rapport har inkommit till dagens möte. Ekonomin är i stort sämre än motsvarande 

tid föregående år. Detta beror troligen på att vi bla inte haft klippkurser i år. Dessa brukar 

ge en viss intäkt. 

       -Kläder med Södras profil – Doris och Fredrik har tagit vissa kontakter. Förslag är västar 

som är användbara både ute och inomhus.  

       Vi stämmer av på nästa styrelsemöte. Inväntar kostnadsförslag 

 

§85 Kommittéernas verksamheter 

       Informationskommittén:  Cecilia samlar in material till nästa Pudelnytt – här bör finnas 

med information om kommande årsmöte, utställningen på Q-poolen, vandringspriserna,  

medlemsträffen/uppfödarträffen i Hässleholm i september, utställningen i Klippan mars 

2019.  

        Hemsidan är i behov av uppdatering 

       Beslut: Uppdrogs åt Fredrik, Cecilia och Jessica att gå igenom vandringspriserna. 

  

       Kommittén för arbetande pudlar: ”Regelrevidering för Lydnad och Rallylydnad” - Jenny   

har haft kontakt i frågan med sin kommitté.  

       Beslut: Uppdrogs åt Jenny att förmedla ev. material till Spk Cs 

       Styrelsen diskuterar vidare frågan hur vi skall få upp intresset för arbetande pudlar med 

ett upplägg och årsplanering liknande den vi har för utställningar. Jenny jobbar vidare 

med att skapa en FB grupp för kommittén. 

 

Kommittén för medlemsvård och pudelvård: Vi behöver snarast planera in åtminstone en 

klippkurs. Efterfrågan finns. 

- Cecilia väcker en idé om att försöka arrangera en klippkurs i Kalmar-trakten och 

jobbar vidare med det.  

 

- Pudelfesten – planerad till 10 november. Ingenting gjort. Många har frågat. Vi måste 

gå ut med inbjudan. Lokalen är hos xxxxxx i xxxx. 
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Christel får i uppdrag att undersöka catering och gärna med tema ”gåsatider”.  

       Uppfödarkommittén: Medlemsmötet den 16 september på Hässleholmsgården ägnades åt 

RAS. Mötet kom överens om att dela in arbetet med RAS efter storlek på pudel, stor, 

mellan och dvärg/toy, dvs tre arbetsgrupper med en ansvarig för respektive grupp.  

Beslut: Styrelsen beslutade tillskriva Cs om att och hur Södra avdelningen nu avser att 

arbeta med RAS inför en revidering och samtidigt framföra önskemålet om att få ut 

uppgifter/statistik från försäkringsbolaget kring skador/sjukdomar.  

 

Utställningskommittén: Doris rapporterar -Q-poolen – allt klart och ser ut att fungera.           

 

§86 Aktuella frågor. 

a. Årsmötet -  vi bokar  Betelkyrkan 9 febr, kl 13. Karin tar emot anmälningar. 

  b. Verksamhetskonferensen – ingen information från Cs än. Vi räknar med att den 

kommer inom kort.  

 

§87 Övriga ärenden         
       Inga övriga ärenden togs upp. 

 

§88  Nästa möte är den 26 november, telefonmöte, kl.19.00 

  

§89 Mötet avslutas. 

       Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

  

      

     Vid protokollet 

 

      

     Karin Mars                               Fredrik Nilsson                         Cecilia Hörnlund 

     sekreterare                                ordförande                                 justerare                         

    

 


