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ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 
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AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

         

 

 

Protokoll nr 1- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 14 januari 2020. 
 

Plats och tid:      Telefonmöte  kl 19.00 –20.10.          .   

Närvarande:      Ordförande   Fredrik Nilsson, deltar ej i beslut §10 d.    

     Ledamöter    Doris Backe 

   Christel Tevin, ordf. §§1,2,3 och 10 d. 

   Jessica Larsson Pettersson         

                        Karin Mars 

                                                                   Cecilia Hörnlund,deltar ej i beslut §5 f. 

                                                                   Lene Strandvad 

 

Anmält förhinder:                                   Jenny Pettersson 

                                                    Berit Pettersson                                                                                                                                 

                                                     

    

Protokollet omfattar §§ 1 – 11.  
 

 

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

     

   §2 Dagordningen.  

   Dagordningen godkändes. 

 

   §3 Val av justerare 

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

 

   §4 Föregående mötesprotokoll   

   Styrelsen gick igenom protokoll nr 10-2019.   

   Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollet till handlingarna. 

 

   §5 Inkomna skrivelser 191126 – 200114: 

    a. 20191125 –från CS Beslut från Disciplinnämnden. Tagit del. 

    b. 20191202 –från CS Remissomgång 2: Revidering av Regler i Agility. 

Beslut:  Styrelsen beslutar vidarebefordra ärendet för handläggning till Kommittén för   

arbetande pudlar. 

    c. 20191202 –från CS Medlemslistor per november 2019. Tagit del. 
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   e. 20191203- från CS Påminnelse om utställningar 2022.   

       Beslut: Styrelsen beslutar ansöka om följande utställningar för Södra avdelningen:  

Klippan 27 mars, Hässleholm 22 maj och  

       Q-poolen i Hässleholm 22 och 23 oktober 2022. 

       CUA-ansvarig Doris Backe. 

    f. 20191205 - från CS Påminnelse om förslag till nominering av förstjänsttecken.  

       Beslut: Styrelsen beslutar att från Södra avdelningen nominera Cecilia Hörnlund för 

förtjänsttecken.  

    g.20191205 – från CS Forskningsnyheter nr 8-2019. Tagit del. 

    h.20191205 – från CS Tillägg till ärende Förtjänsttecken. Tagit del. 

    i. 20191205 - från CS Lansering av nya rassökfunktionen på Köpahund.se. Tagit del.   

    j. 20191208 - från Västra avd. Protokoll nr 8,9 och 10. Tagit del. 

    k.20200106 – från Mellansvenska avd. Protokoll nr.10-2019. Tagit del.                   

.        

    §6 Ekonomi 

       Resultat- och balansrapport samt förslag till budget för 2020 skall sammanställas till 

årsmötet. 

     

    §7 Kommittéernas verksamheter         

 Informationskommittèn:  Inget aktuellt för dagen. Påminnelse om årsmötet har gått ut på  

hemsidan och facebook. 

 

Kommittén förarbetande pudlar: Inget aktuellt för närvarande. 

         

       Kommittén för Medlems – och Pudelvård:  

                   

           Uppfödarkommittèn: Uppfödar-/och medlemsmöte är bokat söndagen den 8 mars kl. 

14.00 hos xxxxx xxxx där det också ges möjlighet att handla till hunden. Huvudämnet för 

träffen är fortsättning på revideringen av RAS. Inbjudan har gått ut i PN, facebook och 

hemsidan.  

 

       Utställningskommittén: Lokaler, domare etc. är klara till årets utställningar.     

  

     §8 Aktuella ärenden 

a. Verksamhetsberättelse 2019 – styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019 

och godkände den efter vissa redigeringar. 

        

       b. Verksamhetsplan 2020- ett förslag till verksamhetsplan för 2020 hade upprättats. 

Styrelsen gick igenom den och godkände den. 

 

       c. Ordförande föreslår att styrelsen träffas för en stunds gemenskap över en middag. 

          Beslut:  Styrelsen beslutar uppdra åt Karin att boka restaurang i Lund den 26 januari. 

.  

d. Södras stjärna – utmärkelsen delas ut på Södras årsmöten till pudlar som utmärkt sig på   

årets utställningar respektive som arbetande pudel.  

       Beslut: Styrelsen beslutar att utmärkelsen Södras stjärna för utställning 2019 tilldelas 

       Alexandar Petrovic för sin dvärgpudel Xenia of Wilma Black Swan. 
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    §9 Övriga ärenden         

  Inga frågor togs upp 

 

     §10 Nästa möte är styrelsemöte/telefonmöte den 27 januari 2020.            

  

     §11 Mötet avslutas. 

    Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

  

        

     Vid protokollet 

 

      

      Karin Mars                           Fredrik Nilsson/Christel Tevin               Doris Backe 

      sekreterare                            ordförande                                               justerare                         

    

 


