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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

         

Protokoll nr 4- 2019 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 11 mars 2019. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 –20.30 . 

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson    

           Ledamöter    Doris Backe             
                           Christel Tevin                           

                                                    Lene Strandvad 

                                                    Jessica Larsson Pettersson                                                       

                                                                   Cecilia Hörnlund 

                                                                   Karin Mars 

Suppleanter:                                             Jenny Pettersson 

Anmält förhinder:                                    Berit Peterson                   

                                                                  

                                                     

 

Protokollet omfattar §§ 36 - 47.  
 

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

     

§37 Dagordningen.  
Dagordningen godkändes med tillägget tillsättande av kassör och vice ordförande samt 

firmatecknare för styrelsen i §42. 

 

§38 Val av justerare 

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

  

§39 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen gick igenom protokoll nr 2 och 3-2019.  

Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollen till handlingarna. 

 

 §40 Inkomna skrivelser 190129- 190311. 

 a. 2019-01-31: från CS- protokoll nr 10-2018. Tagit del. 

 b. 2019-01-31: från SKK via CS: Beslut icke-hänvisning. Ej pudel. Tagit del. 

 c. 2019-02-05: från SKK UK via CS: Inbjudan till livesänd information 9.4 om SKK:s utb. 

Tagit del. 

 d. 2019-02-12: från CS: Forskningsnyheter nr 2-2019. Tagit del. 
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     e. 2019-02-19: från CS: Remiss L102 Djurskyddslagen om hållande av hund och katt.  

Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Christel och Karin att för styrelsens räkning besvara              

remissen och skicka den till CS. I det fall den blir försenad kan vi begära förlängd 

remisstid  till torsdagen, två dagar.  

     f. 2019-02-22:  från SKK via CS; Beslut Icke –hänvisning. Rör pudel. Tagit del. 

     g. 2019-02-22: från CS valberedning: Önskemål om förslag till uppdrag i CS.  

     Beslut: Södra avdelningen har tyvärr inte något förslag att förmedla. 

     h. 2019-02-27: från SKK via CS: Beslut Icke-hänvisning. Avser ej pudel. Tagit del. 

     i. 2019-02-27:  från CS: Beslut Auktorisation/exteriördomare. Tagit del. 

     j. 2019-02-27:  från SKK via CS: Inbjudan av utländska domare som inte dömt i Sverige 

tidigare. Vbf till utställningskommitten 

     k.2019-02-28:  från Västra avd.: Protokoll från konstituerande möte. Tagit del.       

     l. 2019-03-01:  från Svedea: Önskar Södras lista på aktiviteter 2019.  

     Beslut:  Karin får i uppdrag att skicka verksamhetsplanen till Svedea. 

     m.2019-03-06: från CS: kallelse till Pudelfullmäktige till valda delegater i Södra. Tagit del. 

     n. 2019-0306: från Mellansvenska avd: Protokoll. Tagit del. 

     o.  2019-03-11: från CS: Skrivelse kring fråga om vilken information kring medlemsskap           

avdelningarna har. 

     Beslut: Jessica får i uppdrag att granska uppgiften på vår hemsida. 

 

      §41 Ekonomi 

Punkten utgår då vi inte har någon aktuell rapportering. 

      

       §42 Konstituerandemöte.  
       Beslut som hänvisades till kommande styrelsemöte för beslut. 

       Beslut: Styrelsen beslutade utse Christel Tevin till vice ordförande. Frågan om kassör 

       uppdras åt ledamot att rekognosera. 

 

      §43Kommittéernas verksamheter         
       Informationskommittèn- Jessica har uppdaterat hemsida och FB. Vill ha info att lägga ut 

om aktiviteter. Jessica efterlyser också uppdaterad information om styrelsens ledamöter 

med bilder. Vi är överens om att det är bra om medlemmarna kan få ett ansikte på oss när 

de söker oss. 

       Pudelnytt i korrektur går ut till Jessica som kan plocka info till hemsidan. När vi skickar 

information till Cecilia och Pudelnytt ska den gå i kopia tillför eventuella korrigeringar 

eller tillägg.  

       Arbetande pudlar: Jenny redovisar uppdraget kring Regelrevidering i agility. Föreslår att 

vi lämnar positiva  synpunkter. Jenny har konsulterat medlemmar som tävlar i agility. 

 Medlemsvård: Berit har inte lämnat något besked om någon klippkurs/vardagsvård till 

Lene.   

       Beslut: Lene får i uppdrag att tillfråga en bekant om kurs i vardagsvård till hösten.  

       Beslut: Cecilia har planerat ha en pudelträff hemma hos sig den 5 maj. Har gott om plats 

för aktiviteter, lite vardagsvård eller vad man önskar. Trevligt! 

       Uppfödarkommittèn: Den 14 april på Hässleholmsgården. Doris, Fredrik, Christel, 

Jessica, Lene och Karin kommer. Fler behövs i storpudelgruppen när vi ska jobba med 

RAS. 

       Beslut: Lene får i uppdrag att kontakta någon intresserad. 

       Utställningskommittén: Klippan 30 mars. Planeringsmöte efter styrelsemötet idag. 
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 §44 Aktuella ärenden 

       Inga ärenden var aktuella. 

       

      §45 Övriga ärenden         
      Inga övriga ärenden togs upp. 

       
       §46  Nästa möte är den 25 mars 2019.  Mötet kommer att röra förberedelse av frågorna      

till PF. Delegaterna utanför styrelsen bjuds in till mötet.    

  

       §47  Mötet avslutas. 

Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

  

      

     Vid protokollet 

 

      

     Karin Mars                               Fredrik Nilsson                          Christel Tevin 

     sekreterare                                ordförande                                 justerare                         

    

 


