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Protokoll nr 4- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 8 mars 2020. 
 

Plats och tid:      ProPet, Teckomatorpsvägen 7, Svalöv kl 11.00 –14.15.          .   

 Närvarande:      Ordförande   Christel Tevin    

     V.ordf          Cecilia Hörnlund 

   Ledamöter  Annette Lundfall 

Aleksandar Petrovic                                                                      

Karin Mars 

                                             Suppleanter  Jenny Pettersson                     

                                                                  Nancy Andreassen 

                                                     

   Anmält förhinder:                                Lene Strandvad                                                                                                                                 

                                                    Emma Jarleswärd 

    

   Protokollet omfattar §§ 35 –45.    
 

  

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

     

   §36 Dagordningen.  
    Dagordningen godkändes med tillägg under §42 c. Uppdrag från årsmötet 

    

   §37 Val av justerare 

    Beslut: Cecilia Hörnlund utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 

   §38 Föregående mötesprotokoll   
    Styrelsen gick igenom protokoll nr 2 o 3 -2020.   

    Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollen till handlingarna. 

             

   §39 Inkommande skrivelser 

a. 200210 – från CS inför årsstämman PF. Karin informerar om att det CS begärt, namn 

och mailadresser till avdelningens delegater till PF, har skickats. Avvaktar mer 

information från CS. Vi behöver få dagordning för att kunna förbereda frågorna. 

     b. 200113 - från Västra avd – årsmötesprotokoll. Tagit del. 

c. 200227 – från CS ang hemsidorna. Enligt uppgift från CS, Malin Hult skall hemsidorna    

nu i princip vara klara i sin omarbetning.  
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    d. 200301 – från CS Medlemslistor i Rushfiles.  

Beslut: Styrelsen beslutar utse Annette till mottagare av listorna. Kommitteén för 

medlems- och pudelvård och medlemslistorna bör ha listorna liggande där. 

    e. 200303 – från SKK via CS – till arrangörer av rallylydnadstävlingar. Tagit del. 

    f. 200303 -  från CS - inbjudan till utbildning av rallydomare. Tagit del. 

    g. 200303 – från SKK via CS – Beslut från Disciplinnämnden. Tagit del. 

    h. 200303 – från CS  ang det nya Coronaviruset. Tagit del.    

 

    §40 Ekonomi 

Christel och Annette har bokat tid på banken för att registreras som firmatecknare för   

Södra avdelningen. När det är klart tar Annette över uppdraget som kassör. 

 

   §41 Kommittéernas verksamheter  

        Ordförande informerar om att kommittéernas uppdrag ska bli tydligare, att respektive 

kommitté ansvarar fullt ut för den aktivitet man anordnar, att man vänder sig till styrelsen 

vid behov av ex resurser och att kommittén kan rekrytera ytterligare medlemmar så att 

fler delar på ansvar och jobb. Samtidigt gäller fortfarande att så många som möjligt i 

styrelsen tillsammans hjälps åt vid utställningar och andra arrangemang.  

       Informationskommittèn:  Till ansvarig utses Cecilia Hörnlund med biträde av xxxx xxxx. 

Cecilia svarar för PudelNytt. Var och en i styrelsen som svarar för eller deltar i en 

aktivitet ser till att färdigskrivet material skickas till Cecilia. 

Xxx xxxx lägger in uppgifter på hemsida och facebook och samma gäller här att xxxx 

får färdigt material att bara lägga in. Här behövs ytterligare någon som kan biträda xxxxx 

främst. 

 

 Kommittén förarbetande pudlar: Till ansvarig föreslås Emma Jarleswärd tillsammans   

med  Jenny Pettersson.  

 Önskemål har kommit in om BPH, introduktion i rallylydnad. Fler förslag efterlyses. 

 Beslut: Jenny får i uppdrag att försöka få kontakt med någon instruktör i BPH.   

        

       Kommittén för Medlems – och Pudelvård: Christel, Annette och Karin är ansvariga.  

       Christel informerar om att x x nu har hållit i en 2 dgr kurs i vardagvård hos henne i Eslöv. 

7 plus 5 var anmälda och kom. x håller gärna motsvarande kurs i höst igen och två dagar i 

oktober anslås till detta. Återkommer om datum. 

        Pudelpromenad är på gång under ledning av x x. Fler pudelpromenader? 

        Aleksandar tar upp fråga om klipphelg till hösten. Svårt att hitta duktiga instruktörer. 

Ofta väldigt dyra. Klipphelgen lockade många siste och är en god inkomstkälla för 

avdelningen.  

       Aleksandar återkommer med ev förslag på instruktör.           

             

            Uppfödarkommittèn: Christel och Cecilia utses som ansvariga. Christel kontaktar x för att 

höra om hon vill gå med i kommittén.  

            Årets första Uppfödar- och medlemsmöte äger rum dags dato hos ProPet i Svalöv med 

uppföljning av RAS. ett arbete som påbörjades 2019. 

            Kommittén behöver göra en årsplanering och planera uppfödar-medlemsmöte, förslag 

finns på föreläsningar i näringslära och färggenetik. 

            Beslut: Christel får i uppdrag att kontakta föreläsare. 

 

        Utställningskommittén: Cecilia, Lene, Nancy och Aleksandar är ansvariga. 

        Christel har börjat redigera befintlig checklista för vidare bearbetning. 

        Beslut: Styrelsen gör följande arbetsfördelning i kommittén: 

        Lokal/utställningsplatsansvarig: x x 

        Släpet: Nancy Andreassen 

        Rosetter, diplom: Cecilia 
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        Anmälningar per post samt kontaktman : Cecilia 

        Katalog, domare, ringssekreterare: Aleksandar          

        Foder och sponsring: Lene föreslås och tillfrågas 

  Domar-/ringsekreterargåvor och presentkort: Lene föreslås och tillfrågas 

 

       §42 Aktuella ärenden 

a. Årsplanering för styrelsemöten och planeringsmöten. Punkten utgick. 

b. Ombud/kontaktpersoner. Punkten utgick. 

c. Uppdrag tillstyrelsen av årsmötet enl punkt 17. 

    17b.Fredrik Nilsson: Utdelning av rosetter på Södra avdelningens årsmöten  - 

            Efterlyser en diskussion kring eventuellt att reducera antalet rosetter. 

     Beslut: Styrelsen beslutar följa upp frågan i en diskussion. 

    17c: x x: Fråga om flerfärgade pudlar och rätten att registrera dem för   utställning. 

     Beslut:  Styrelsen beslutar att inte vidare ta upp frågan till diskussion utan svaret till 

årsmötet och frågeställaren är att det inte finns något skäl att avvika från FCI 

rasstandard eller det RAS som Svenska Pudelklubben arbetar efter i avel och 

uppfödning. 

           

       §43 Övriga ärenden         
       Släpet och lokalen. Se under §41 Utställningskommittén. 

      

       §44 Nästa möte är telefonmöte 21 april 2020.            

  

       §45 Mötet avslutas. 

       Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

       

     Vid protokollet 

 

      

      Karin Mars                           Christel Tevin                           Cecilia Hörnlund 

      sekreterare                            ordförande                                justerare                         

    

 


