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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

         

Protokoll nr 6- 2019 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 13 maj 2019. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 –20.35.          .   

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson    

     Ledamöter    Doris Backe               
    Christel Tevin                                                                                                                                                                                                                 

                                             Jenny Pettersson  

                                             Karin Mars 

                                                                    

Anmält förhinder:                                   Cecilia Hörnlund 

                                                    Berit Petersson                   

                                                                   Lene Strandvad 

                                                            Jessica Larsson Pettersson 

                                                                    

Protokollet omfattar §§ 59 - 69.  
 

 

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

     

§60 Dagordningen.  
Dagordningen godkändes. 

 

§61 Val av justerare 

Beslut: Jenny Pettersson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

  

§62 Föregående mötesprotokoll   
Styrelsen gick igenom protokoll nr 5-2019.  

Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollet till handlingarna. 

 

§63 Inkomna skrivelser 190409 -190511. 

a. 2019-04-09: annons från MG Events service för utställande avd. Tagit del. 

  b. 2019-04-11: förfrågan från enskild. Tagit del. 

c. 2019-04-24: från SKK via CS- beslut om Södras utställningar 2021. Tagit del. 

d. 2019-05-07: från CS- efterfrågar bilder att använda i Köpa hund. Tagit del. 
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e. 2019-05-07: från SKK via CS – SKK Play web-utbildning för uppfödare. Tagit del. 

f. 2019-05-07:  från CS-information om dna-test för prcd-PRA. Tagit del. 

g.2019-05-07:  från CS- Agria Breed Profile- pudel. Tagit del. 

h.2019-05-07:  från SKK- SKK:s CS protokoll n2 2-2019. Tagit del. 

 i. 2019-05-07: från CS -  200-analys BPH för storpudel. Tagit del. 

 j. 2019-05-08: från enskild förfrågan om tröja. Styrelsen tar fram uppgiften. 

 k.2019-05-09: från CS- uppdaterad lista på förtjänsttecken. Styrelsen går igenom. 

  

 §64 Ekonomi 

Vi saknar fortfarande en kassör i avdelningen. Fredrik ansvarar tills vidare för in- och    

utbetalningar.  Fredrik har i uppdrag att kontakta någon för uppdraget som kassör. 

 

 §65 Kommittéernas verksamheter         
  Informationskommittèn:  Arbetet fortsätter. Den 15 maj är sista dag för inlämning av 

material till Pudelnytt. Cecilia får förslag. Behöver mer bilder.    

  Vi ska göra ett Nyhetsbrev om Pudelns dag så lockar det förhoppningsvis fler att komma.  

      

Arbetande pudlar: Pudelns dag.  Doris går igenom checklistan för Pudelns dag. Skickar till 

Jessica som gör programmet. 

 

  Medlems – och Pudelvård:  Pudelns dag. Se under kommittén för arbetande pudlar.  

  Kommittén planerar vidare för kurs i vardagsvård. 

       Klipphelg 5-6 okt i Eslöv.  

       Beslut: Styrelsen beslutar följande prissättning för klipphelg med middag: 

       -endast lördag:  400kr  inkl fika o mat, för icke medlem 600kr, 

       -lördag o söndag: 1200kr inkl fika o mat  

       -middag: 250 kr.  

        

       Uppfödarkommittèn: Uppfödar-/medlemsmöte den 14 september fortsätter med arbetet i 

grupperna att revidera RAS.  

 

  Utställningskommittén: Styrelsen går igenom checklistan. 45 kataloger är beställda på 

tryckeriet och 21 förbeställda.  

   

  §66 Aktuella ärenden 

Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Jessica och Fredrik att göra ett Nyhetsbrev med 

program  för Pudelns dag.  

       

  §67 Övriga ärenden         
  a. Enskilt ärende rörande påpekande om att fel hund angetts för ett vandringspris år 1991, 

Rambling rose vandringspris. Felet är korrigerat. 

  b. Doris har hittat en text i amerikanska pudelklubbens tidning som handlar om friska pudlar  

och varningar för blandraserna där pudel finns med. Doris översätter och återkommer för att 

vi sedan vidarebefordrar texten  till CS med förslag att den förs in på pudelklubbens 

hemsida. Vi måste marknadsföra pudeln som en frisk ras 

       

  

 

 

 

  



 
 

       KM                                                    FN                                                               JP                                                                                                                                                                               

  §68 Nästa möte är telefonmöte den 17 juni.       

  

  §69 Mötet avslutas. 

Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

  

      

  Vid protokollet 

 

      

  Karin Mars                               Fredrik Nilsson                         Jenny Pettersson 

  sekreterare                                ordförande                                justerare                         

    

 


