
 

KM FN                                                        DB 

Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

        

Protokoll nr 9- 2018 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 26 november 2018. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 – 20.00. 

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson    

           Ledamöter    Doris Backe      

     Cecilia Hörnlund           
        Karin Mars                                                    

                                                     Lene Strandvad 

                                                                     

Suppleanter:                                              Berit Pettersson 

                                                        Jenny Pettersson 

Anmält förhinder:                                    Jessica Larsson Pettersson 

                                                     Christel Tevin                                    

 

Protokollet omfattar §§ 90 –100.  
 

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

     

§91 Dagordningen.  
Dagordningen godkändes. 

 

§92 Val av justerare 

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

  

§93 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen gick igenom protokoll nr 8-2018.  

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

 

§94 Inkomna skrivelser 181016- 181126 

     a. 2018-10-21 från CS – påminnelse om förslag förtjänsttecken. Tagit del. 

     b. 2018-10-26 från SKK via Cs –  Brev angående rasdata. Tagit del. 

     c. 2018-10-26 från CS – Auktorisationer exteriördomare. Tagit del. 

     d. 2018-10-27 från CS-  Gruppallroundutbildning Grupp 9. Tagit del.      

     h. 2018-10-28 från CS – Nästa års PF. Tagit del.  

     i.  2018-11-02 från CS – Förfrågan om utökning av ras –pudel, CJ. 

       Beslut: Styrelsen beslutar föreslå CS, att avstyrka ansökan med motiveringen att hon  

fortfarande bör ha mer erfarenhet. 

     j.  2018-11-05 från Cs – Medlemsrapporter för oktober. Tagit del.          
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     k. 2018-11-06 från SKK via Cs- Beslut från Disciplinnämnden. Avser ej pudel. Tagit del. 

       l.  2018-11-06 från SKK via Cs –påminnelse om sekretess för disciplinnämndens beslut.    

Tagit del. 

 m. 2018-11-20 från Västra avd. – Protokoll nr 10. Tagit del. 

       n.  2018-11-20 från Cs  - Forskningsnyheter nr 8 2018. Tagit del. 

       o.  2018-11- 21 från Västra avd. – Protokoll nr 11. Tagit del. 

        

§95 Ekonomi 

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

        

§96 Kommittéernas verksamheter 

       Informationskommittén:  Cecilia har skickat in till PN och fått för korrekturläsning. 

       Klippkurs i januari – Cecilia kontaktar Jessica för att få in aktiviteten på hemsidan. 

        

      Kommittén för arbetande pudlar:  

       -Styrelsen diskuterade på förra mötet frågan om hur vi skall få upp intresset för arbetande 

pudlar. Jenny fick i uppdrag att jobba vidare och har nu en FB grupp.  

       -Frågan om BPH kvarstår för storpudlar. Frågan har varit uppe om vi ska anordna BPH 

själva. Positivt då om fler är intresserade. 

 

Kommittén för medlemsvård och pudelvård:  

       -Berit har nu utrymme att planera för en kurs i vardagsvård och Berit och Lene får i 

uppdrag att anordna en 3dgr kurs i jan-mar 2019. 

-Lene har förslag på instruktör/utbildare till klippfest. 

Beslut: Lene får i uppdrag att tillfråga denne och titta på alternativa helger i höst. 

-Frågan om västar bordlägges. 

 

Uppfödarkommittén: 

Inget nytt för närvarande. 

  

Utställningskommittén:  

Inget nytt för närvarande. 

 

§97 Aktuella frågor. 

a. Årsmötet  

Beslut: Pga av att lokalen som var tilltänkt var bokad av den egna verksamheten har vi            

fått boka om till Hässleholmsgården. Samma dag och tid, dvs. 9 februari kl 13.00. 

Anmälan ska mailas till Karin. 

Överenskommes att kommittéerna skriver var sin kort redogörelse till             

verksamhetsberättelsen att skickas till Karin för sammanställning. 

Arbetsfördelning:  

  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  

    Blommor- Fredrik och Karin 

    Södras stjärna -  fundera till nästa möte – en för arbetande pudlar och en för utställning. 

 



 
 

       KM                                                    FN                                                             DB                                                  
                                                                                                                                   

 b.Södra avdelningens nomineringsförslag till Hamiltonplaketten skickas till CS.     

Ombesörjer Karin. 

 

§98  Övriga ärenden         
       Inga övriga ärenden togs upp. 

 

§99  Nästa möte är den 14 januari 2019, telefonmöte, kl.19.00 

  

§100 Mötet avslutas. 

        Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

  

      

     Vid protokollet 

 

      

     Karin Mars                               Fredrik Nilsson                          Doris Backe 

     sekreterare                                ordförande                                 justerare                         

    

 


