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Protokoll nr 2- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 26 januari 2020. 
 

Plats och tid:      Rosegarden, Mårtenstorget, Lund kl 14.00 –16.00.          .   

Närvarande:      Ordförande   Christel Tevin    

     Ledamöter    Doris Backe 

   Fredrik Nilsson 

   Jessica Larsson Pettersson         

                        Karin Mars 

                                                                   Cecilia Hörnlund 

                                                                   Lene Strandvad 

                                                    Jenny Pettersson 

Anmält förhinder:                                   Berit Pettersson                                                                                                                                 

                                                     

 Protokollet omfattar §§ 12 –21.  
     

Mötet hålls på restaurang Rosegarden i Lund med lunchbuffé som en avslutning och tack till 

avgående ordförande och styrelse.  

 

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

     

   §13 Dagordningen.  

   Dagordningen godkändes med den ändringen att punkten 5, Inkomna skrivelser, utgår. 

 

   §14 Val av justerare 

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

 

   §15 Föregående mötesprotokoll   

   Styrelsen gick igenom protokoll nr 1-2020.   

    Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollet till handlingarna. 

             

   §16 Ekonomi 

       Balansrapport och resultatrapport för 2019 är klara. Återstår nu budget 2020 som ska 

sammanställas och bifogas handlingarna till årsmötet.    

     

     

 



  

 

 

   §17 Kommittéernas verksamheter         

 Informationskommittèn:  Jessica lägger in på hemsidan och FB påminnelser om årsmötet  

och det därefter kommande uppfödarmötet med RAS som huvudämne. 

 

 Kommittén förarbetande pudlar: Vi inväntar fortfarande resultatlistorna på årets 

arbetande pudlar som ska premieras på årsmötet.   

 

        Kommittén för Medlems – och Pudelvård: Christel informerar om att xxx xxx, som nu 

ska hålla i vårens kurser i vardagsvård, även kommer att lägga in en kurs i höst. 

       Styrelsen återkommer närmare om datum. 

        Pudelpromenad är på gång under våren utanför Kristianstad. Information om dag etc. 

kommer på hemsida och FB. 

                   

            Uppfödarkommittèn: Uppfödar- och medlemsmötet i mars hos ProPet i Svalöv. 

 

        Utställningskommittén: Domare till utställningen på Q-poolen är klar, xxx xxx. 

        Rosetter är beställda och betalad till årsmötet och utställningen i Klippan.     

  

     §18 Aktuella ärenden 

a. Årsmötet – årsmötet är kl 14.00. Styrelsen träffas kl 13.00 för att ställa i ordning. 

    Karin tar kontakt angående nyckel. 

    Christel beställer tårtor till kaffet. 

    Jenny inhandlar blombuketter. 

    Jessica tar fram medlemslistorna för avprickning av anmälda medlemmar som kommer 

           Christel kontaktar tryckeriet i Hässleholm för tryckning av diplom. 

      Styrelsen skriver själva ut årsmöteshandlingarna i vardera två exemplar så har vi extra   

till de som inte kunnat hämta ut via hemsidan. Jessica informerar på  hemsidan. 

        

     §19 Övriga ärenden         

       a. Christel informerar om att Djurens dag på Jägersro i regi av Sydskk är inställd i år. 

            b. Doris har födelsedag idag! Grattis sa vi med sång och present!  

      

     §20 Nästa möte är konstituerande möte den 9 februari 2020.            

  

     §21 Mötet avslutas. 

       Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

       

     Vid protokollet 

 

      

      Karin Mars                           Christel Tevin                           Jenny Petterson 

      sekreterare                            ordförande                                justerare                         

    

 


