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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

                

 

 

Protokoll nr 8- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben  

Södra avdelningen den 9 juni 2020. 
 

  Plats och tid:      Telefonmöte   kl 19.00 – 20.40. 

  Närvarande:       Ordförande    Christel Tevin    

    Kassör           Annette Lundfall 

      Ledamöter    Aleksandar Petrovic                                                            

  Lene Strandvad   

  Karin Mars 

Anmält förhinder:                                  Emma Jarleswärd                                                                                                                                 

                                                     Cecilia Hörnlund 

                                                        Jenny Pettersson 

                                                                    Nancy Andreassen  

   Protokollet omfattar §§ 71 –81.    
  

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

     

   §72  Dagordningen.  
    Dagordningen godkändes.   

                                                                    

    §73  Val av justerare 

    Beslut:  Lene Strandvad utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 

   §74  Föregående mötesprotokoll   
    Styrelsen gick igenom protokoll nr 7 -  2020.  

    Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollet till handlingarna. 

             

   §75 Inkommande skrivelser 200423-200609. 

Samtliga skrivelser har gått till styrelsen. 

a. 200425 - från SKK Information om avstängd domare. Tagit del. 

b. 200429 - från CS ordf. Datum för PF 2020. Tagit del. 

c. 200503 -  från CS ordf. Verksamhetskonferensens minnesanteckningar. Tagit del. 

d. 200504 - från CS Utdrag ur protokoll nr 4 2020. Tagit del. 

e. 200505 – från CS Forskningsnyheter maj 2020. Tagit del. 

f. 200507 -  från Västra avd protokoll nr 3-6 2020. Tagit del. 

g 200510 -  från SKK förslag på aktiviteter online. Tagit del.   

h.200515 -  från SKK information i Corona-tider. Tagit del. 
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i. 200517 -  från SKK disciplinärenden. Tagit del. 

j. 200517 -  från CS. Generell dispens. Tagit del. 

k.200517 -  från CS Justering av inrikes resor maa Corona. Tagit del. 

l. 200517 -  från SKK CS protokoll nr 4-2020. Tagit del. 

m.200517 – från CS Kallelse till Pudelfullmäktige 2020. Tagit del. 

n. 200523 – från CS protokoll ner 2 och 3 2020. Tagit del. 

o. 200525 – från CS protokoll nr 4 2020, ang Pudelnationalen. Tagit del. 

p. 200527 – från CS protokoll nr 5-2020. Tagit del. 

q. 200601 -  från SKK Föreningskommittén ang nya riktlinjer. Tagit del. 

r. 200601 – från CS Medlemslistor för maj. Fortfarande får inte Södra avd medlemslistorna 

trots CS beslut om mottagare för Södra. 

  Beslut: Christel kontaktar Malin Hult i CS för att få igång rutinen. Samma sak gäller 

kopplingen till adresserna som för några i styrelsen fortfarande inte fungerar.  

     s. 200602 – från Mellansvenska-Protokoll 5-2020. Tagit del 

     t. 200609 -  från CS- Forskningsnyheter juni 2020. Tagit del.          

    

    §76 Ekonomi          
        Annette informerar om det ekonomiska läget. Per den 31 maj står ett resultat på – 

        -17.422 kronor. Arbetsgivardeklarationen är inlämnad, 2894 kr. Återbetalning av 

anmälningsav gifter för inställda utställningar 63st a 12 kr har inkommit från SKK. 

Försäkring för släpet har inkommit för betalning. 

Christel informerar om att vid betalning av fakturor för avdelningen skall dessa först   

attesteras av ordförande. För att förenkla i betalningsrutinerna och förkorta tiden för 

betalning föreslås att kassören få rätt att betala fakturor upp till 2000 kr utan ordförandes 

attest. 

Beslut: Styrelsen beslutar ge kassören mandat att göra utbetalningar för avdelningen på    

summa upp till 2000 kr per faktura utan ordförandes attest. 

    

    §77 Kommittéernas verksamheter  

       Informationskommittèn:  Inget aktuellt. 

 

Kommittén förarbetande pudlar: Arbetet fortsätter med tanken att kunna erbjuda ett BPH 

inom avdelningen. Instruktör, plats och deltagaravgift är de frågor som behöver     

lösas.  

Emma har gjort ett program för sommarkurs i lydnad, kontakt, tricks m.m. När ett 

konkret tidsschema är klart skall inbjudan gå ut via hemsida och facebook. 

         

       Kommittén för Medlems – och Pudelvård: Kurs i vardagsvård med xxx xxx är bokad och 

klar, två tillfällen i oktober. 

       Lene kontaktar xxx xxx kring en idé om klippvisning via webinar.                 

             

       Uppfödarkommittèn:  Inget aktuellt. 

 

       Utställningskommittén: Inget aktuellt. 

 

    §78 Aktuella ärenden 

a. Hyra för lokalen i Svalöv 

Frågan om hyra för avdelningens lokal hos ProPet  i Svalöv har tagits upp av xxx xxx. 

Majoriteten anser idag att en mer symbolisk månadshyra borde kunna erbjudas. Den 

borde i så fall gälla både för detta året då vi inte har några inkomster på grund av 

pandemin och sedan följande år.  

  Beslut: Styrelsen ger Christel i uppdrag att diskutera förslaget med ProPet. 
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  b. Arkivering av handlingar. 

  Avdelningen har handlingar, protokoll, skrivelser, räkenskaper samlade sedan 1955          

i lokalen. Karin har förhört sig om arkivering vid Arkivcentrum Syd i Föreningsarkivet. 

En årskostnad på 275 kr gäller plus 175 kr per hyllmeter. Vi har ca 3 hyllmeter. 

  Beslut: Styrelsen beslutar ge Karin i uppdrag kring arkivering av avdelningens 

handlingar. 

  c. Kommunikation via ZOOM. 

  Styrelsen diskuterar möjlighet och intresse av att ha möten via ZOOM som alternativ till 

våra telefonmöten. 

  Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Annette att skaffa en prova-på gratislicens så att vi 

kan se om metoden är intressant för avdelningens styrelse, samt   

  att Christel och Karin får i uppdrag att göra en skrivels till CS om ett gemensamt intresse 

finns i hela SPK om att införskaffa licensen och använda ZOOM som 

kommunikationssystem för möten.        

   d. Förslag på webinar-föreläsningar i höst. 

   Inga förslag kom upp men vi bestämde att vill vi ordna en mindre aktivitet som 

exempelvis en pudelpromenad, så är det fullt möjligt utan beslut i styrelsen först.  

 

§79 Övriga ärenden.     
   a. Annette informerar om beslut och diskussioner från Pudelfullmäktige 31 maj. 

   b.Christel informerar om att avdelningen tagit emot ett större antal priser från 

utställningar och andra tävlingar av xxx xxx  dödsbo genom dottern xxx xxxx.  

   Inga ärenden härutöver togs upp. 

     

     §80 Nästa möte är telefonmöte den 4 augusti 2020.             

  

    §81 Mötet avslutas. 

       Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

          

     Vid protokollet 

 

      

      Karin Mars                           Christel Tevin                           Lene Strandvad 

      sekreterare                            ordförande                                justerare                         

    

 


