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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

           

 

 

Protokoll nr 6- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 27 mars 2020. 
 

  Plats och tid:      Telefonmöte,                kl 18.00 –19.25.          .   

  Närvarande:      Ordförande   Christel Tevin    

     V.ordf          Cecilia Hörnlund 

   Ledamöter  Annette Lundfall 

Aleksandar Petrovic                                                                       

Lene Strandvad från kl. 18.25 

Emma Jarleswärd 

Karin Mars 

                                               

   Anmält förhinder:                                Jenny Pettersson                                                                                                                                 

                                                    Nancy Andreassen 

    

   Protokollet omfattar §§ 49 – 59.    
  

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

     

   §50  Dagordningen.  
    Dagordningen godkändes med tillägg- a. Återbetalning av anmälningsavgifter till Klippan  

                                                                   b. Kontanthantering 

    §51  Val av justerare 

    Beslut: Annette Lundfall utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 

   §52  Föregående mötesprotokoll   
    Styrelsen gick igenom protokoll nr 4 o 5 -2020.  

    §42 i protokoll nr 4, punkt a. Årsplanering för möten och b. Ombud/kontaktpersoner utgick. 

    Punkterna överförs till nästa styrelsemöte 21 april för diskussion och beslut.  

    Beslut: Styrelsen beslutar att efter genomgång lägga protokollen till handlingarna. 

             

   §53  Inkommande skrivelser 

a. 200312  – från SKK CS information angående Coronaviruset. Tagit del. 

b. 200312 -  från CS , SPK relaterad information angående Coronaviruset. Tagit del. 

c. 200312 – från CS ang hemsidorna. Enligt uppgift från CS, Malin Hult skall hemsidorna    

nu i princip vara klara i sin omarbetning. Tagit del. 

    d. 200317 – från Mellansvenska avdelningen Protokoll 1-4 2020. Tagit del. 
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    e. 200317 – från CS Tips i Corona tider. Tagit del.  

    f. 200317 -  från CS – Protokoll ner 1-2020. Tagit del. 

    g. 200319 –från CS – Till de klubbar som använder internetanmälan. Tagit del. 

    h. 200327 –från CS -   SKK information i Corona tider. Tagit del. 

    

   §54 Ekonomi 

        Båda de konton Södra avdelningen svarar för hanteras nu av Sv Handelsbanken. 

        Annette redogör för ekonomin per dagens datum.  

4675 kr har kommit in som medlemsavgifter samt 5850 kr i anmälningsavgifter och  

summa intäkter för perioden är 10 481kr.      

         

        Kostnaderna för samma period har varit 28 128 kr där kostnader för kataloger och 

domararvode är hänförbara till 2019 men belastar budget 2020. Kostnad för årsmötet  

        blev i år 3 498 kr. 

    

 §55 Kommittéernas verksamheter  

        Informationskommittèn:  De beslut som styrelsen fattar kring konsekvenserna av Corona 

måste ut på facebook och hemsida. Aleksandar svarar för facebook och vi ber xxx xxx att 

ta sig an hemsidan. 

 

 Kommittén förarbetande pudlar: Emma och Jenny arbetar vidare med önskemålet om att 

kunna anordna ett BPH inom avdelningens ram. 

        

       Kommittén för Medlems – och Pudelvård: Christel har anordnat två kursdagar i 

vardagsvård i februari o mars under ledning av xxx xxx. 

       xxx är vidtalad för två motsvarande dagar i oktober månad och har tackat ja. Båda 

dagarna blir i Eslöv.          

             

            Uppfödarkommittèn:  På grund av restriktionerna som ges kring smittspridning av 

Corona hålls inga möten, kurser, aktiviteter men samtidigt är det viktigt att i den mån det 

går hålla en viss verksamhet. Christel har varit kontakt med xxx xxx som ev. via nätet 

kan hålla en föreläsning ”I huvudet på en domare”. Christel återkommer när hon fått mer 

klart besked. 

 

       Utställningskommittén: Aleksandar har kontakt med SKK/Sydskk och det har kommit 

upp ett förslag att försöka anordna en utställning i Falsterbo i september som ersättning 

för Klippan och Hässleholm som nu ställts in. Aleksandar håller kontakten och följer upp.  

Beslut: Styrelsen ställer stort hopp till förslaget och beslutar ge Aleksandar i uppdrag att  

       fortsätta arbetet med förslaget. 

          

   §56  Aktuella ärenden 

a. Rasspecialen i Hässleholm den 23 maj 2020. 

    Beslut: Styrelsen beslutar ställa in utställningen med anledning av pågående Corona    

pandemi och SKK:s beslut i frågan. 

b. Genomförande av Pudelns dag den 6 juni på Hässleholmsgården 

    Beslut: Styrelsen beslutar ställa in årets Pudelns dag med anledning av pågående 

Corona pandemi och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger för 

gruppverksamheter, 

c. Styrelsens mailadresser  

    Kopplingen till styrelsens mailadress fungerar inte. Ingen utom sekr. får mail från CS. r    

    Beslut: Christel och Karin får i uppdrag att kontakta web ansvarig i CS för korrigering. 
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d. Dagordningen till Pudelfullmäktige 

Pudelfullmäktige är i sin form inställt på grund av Corona epidemin. CS arbetar för ett 

alternativ sätt att hålla årsmötet troligen i mitten av april.    

    Årsmöteshandlingarna har lagts ut på CS hemsida. Dagordningen är inte klar. 

     Styrelsen går igenom motioner och propositioner för beslut som delegaterna har med 

sig.   

     a. Motion från Mellansvenska avdelningen angående Publicering av CS protokoll på 

hemsida. 

     Beslut: Styrelsen beslutar uttala som sin mening att publicering av CS protokoll är en 

absolut nödvändig information till alla medlemmar och främjar aktivt deltagande i 

olika frågor.  

     b. Proposition om Pudel SM där förslaget är att Pudel SM bör anordnas varje år men 

absolut det året Pudel Nationalen arrangeras och då tillsammans.  

     Beslut: Styrelsen beslutar stödja förslaget. 

c. Proposition  angående NoseWork där förslaget är att uppmuntra NoseWork genom  

att upprätta årsbästa listor. 

     Beslut: Styrelsen beslutar  stödja förslaget. 

e. Föreläsning med Mikael Nilsson ”I huvudet på en domare” . 

    Beslut: Christel får i uppdrag att kontakta Mikael Nilsson och återkomma om datum  

för föreläsning.   

f.  Återbetalning av anmälningsavgifter till utställningen i Klippan. 

     SKK  har beslutat och meddelat  att de centralt helt sköter återbetalning av inbetalda 

anmälningsavgifter.        

g.  Annette tar upp frågan om kontanthantering. Har pratat med banken om möjligheten  

att kunna hämta ut kontanter inför klubbens olika arrangemang där det bör finnas 

möjlighet att betala med konstanter. Banken har inte den servicen längre utan hänvisar 

till företaget Loomis. 

       Beslut: Annette får i uppdrag att kontakta kassörerna i övriga avdelningar för att höra 

hur de gör.  

 

    §57 Övriga ärenden      
      Inga ärenden togs upp. 

     

    §58 Nästa möte är telefonmöte 21 april 2020.             

  

    §59 Mötet avslutas. 

       Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

       

     Vid protokollet 

 

      

      Karin Mars                           Christel Tevin                           Annette Lundfall 

      sekreterare                            ordförande                                justerare                         

    

 


