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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

               

 

 

Protokoll nr 10- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 4 augusti 2020. 
 

  Plats och tid:      Telefonmöte kl 19.10 – 21.00 

  Närvarande:      Ordförande   Christel Tevin  

     V.ordf           Cecilia Hörnlund 

   Ledamöter   Annette Lundfall                                                             

 Lene Strandvad 

 Karin Mars 

                                                                   Jenny Pettersson 

                                                                   Nancy Andreassen 

   Anmält förhinder:                                 Emma Jarleswärd                                                                                                                                

                                                    Aleksandar Petrovic 

 

   Protokollet omfattar §§ 91 –101.    
  

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

    

   §92  Val av justerare 

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

     

   §93  Dagordningen.  
    Följande tillägg till dagordningen:  

    a.  Övriga frågor - valberedningen   

    b.  Höstens styrelsemöten 

    Dagordningen godkändes med gjorda tilläggen.  

 

   §94  Föregående mötesprotokoll   
    Styrelsen gick igenom protokoll nr 9 - 2020.  

    Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollet till handlingarna.  

 

   §95 Inkomna skrivelser 200610-200804          
     a. 200610 från CS ang Utställningar 2020/2021. Tagit del. 

     b. 200614 från CS Protokoll nr 6-2020. Tagit del. 

     c. 200616 från SKK Uppfödarutbildning i studiecirkelform under Corona. Tagit del. 

     d. 200616 från SKK beslut från Disciplinnämnden. Vissa beslut rör pudel. Tagit del. 

     e. 200623 från CS Nytt beslut från CS rörande Covid-19. Tagit del.     
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     f. 200627 från xxx xxx ang lokaler för Södras utställningar. Tagit del. 

     g. 200630 från Västra avd. Protokoll nr 7-2020. Tagit del. 

     h. 200702 från CS Protokoll nr 5,6 och 7-2020. Tagit del. 

     i.  200703 från CS Utdrag från SKK;s kommittéprotokoll. Tagit del. 

     j.  200708 från CS Info från Utställningskommittén. Tagit del.  

     k. 200708 från CS Beslut från Disciplinnämndens sammanträde. Tagit del. 

     l.  200708 från CS Protokoll nr 5-2020. Tagit del. 

    m. 200708 från SKK Rasklubbstorget och Stockholms Hundmässa. Tagit del. 

     n. 200708 från CS vbf information från SKK ang. bla hemsidan. Tagit del. 

     o. 200708 från Västra avd. Årsmötesprotokoll -2020. Tagit del. 

     p. 200715 från CS Protokoll nr 8-2020-. Tagit del. 

     q. 200717 från CS Protokoll från Pudelfullmäktige 2020. Tagit del.     

 

   §96 Ekonomi 

            Annette redovisar det ekonomiska läget per den 31 juli 2020. 

            Sammanfattningsvis har vi betat av en del av underskottet och är nu nere på 

-2672.88 kr tack var intäkterna från kurserna varav 5500 kr för lydnadskursen och 

2800 kr för kurs i Vardagsvård och medlemsavgifterna 9535 kr. 

Försäkringen till SKK kollektiva försäkring plus försäkring för släpet är betalda.            

            Beslut: Styrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna. 

                  

    §97 Kommitternas verksamheter  
  a. Informationskommittén -  1 sept är det manusstopp till PudelNytt och senast en 

vecka innan vill Cecilia har material, text och foton. Till detta nummer har vi 

bl.a.xxx xxxx webinar om avel och Emma Jarleswärds lydnadskurs.  

    b. Kommittén för arbetande pudlar- ska vi ha en fortsättning på lydnadskursen?  

       Emma tillfrågas om hon kan ta det på sig.  

BPH -  Jenny kollar medinstruktör i Örkelljunga och  Brukshundklubben i Lund, de     

två alternativ som finns i Skåne. Det brukar vara svårt att komma till så det är nog 

inte  aktuellt förrän våren 2021. Beslut tas när Jenny har mer besked. 

    c. Kommittén för medlemsvård etc – vi planerar för fler pudelpromenader. Den 30 

augusti bjuder Christel och Lene in till pudelträff med tipsrunda, fika och sen råd och 

hjälp med kloklippning, öronrens och annat som man som pudelägare kan behöva få 

ett råd kring. Plats blir hos Lene, Brammarps kennel och närmare information läggs 

ut nu på hemsida och facebook. 

       Kurs, grund och fortsättning med xxx xxx hemma hos Christel i Eslöv är klar och 

anmälningar har kommit in, 5 per kurs men fler kan tas emot.  

       Lene har sökt xxxxxxx  för ett webinarium i höst men inte fått kontakt med honom. 

Återkommer.        

    d. Uppfödarkommittén – medlemsmöte planeras i höst.  Christel har kontaktat xxxx  

xxxx, xxxx och xxxx xxxxxx, försäkringsbolaget xxxxx som båda tackat ja till att 

hålla varsin föreläsning, i näringslära och försäkringar. xxxxx kommer också 

redovisa uppgifter kring sjukdomar som pudlar kan råka ut för men som inte brukar 

nämnas i statistiken  men som föräkringsbolaget möter.  Den 23 september 

färslagsvis på Sydskk lokal i Arlöv, kvällstid. Lokalen kostar 500 kr och Christel 

föreslår att vi tar en deltagaravgift på 50 kr som i så fall bekostar lokalen. Christel 

gör inbjudan och ber Jenny och Emma att lägga ut på hemsida o FB. 

       Beslut: Styrelsen beslutar tillstyrka kostnad 500 kr för lokalen, Sydskk i Arlöv samt    

att en avgift på 50 kr per deltagare tas ut. Styrelsen bjuder på fika.        

    e.Utställningskommittén – utställning i höst?  Styrelsen diskuterar olika förslag och 

lösningar. Södra vill gärna erbjuda medlemmar en utställning och samtidigt göra 

något trevligt för alla. 
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       Klart är att vi inte kan genomföra den inofficiella delen i Q-poolen på grund av 

restriktionerna. Den bekostar hyran av Q-poolen vilket innebär att vi inte  

       har råd att behålla Q-poolen utan behöver byta lokal. Två förslag är på gång, Svalöv 

och Växjö. När detta är klart tillskriver vi SPK CS för vidarebefordran till SKK om 

byte av lokal. 

       Planerad utställning i Falsterbo 13 september, utgår då Sydskk ställt in på grund av 

restriktionerna och Södra avdelningen har inte ekonomiska möjligheter att verkställa 

arrangemanget själva. 

       Styrelsen har nu ambitionen att köra en dubbelutställning i oktober om vi får en    

annan lokal. Christel kontaktar xxx xxx xxx  xxx, som har förslag på lokal i Svalöv. 

Christel kontaktar Q-poolen. 

       Dubbelutställningen ersätter Hässleholmsutställningen i maj och fullföljer 

rasspecialen i oktober. 

       De två domare som är bokade för Q-poolen tillfrågas om de kan ta utställning i   

Svalöv. Cecilia kontaktar Aleksandar angående domare o ringsekreterare.  

       Beslut: Styrelsen beslutar tillskriva SPK CS fvb till SKK med ansökan om 

dubbelutställning 17 och 18 oktober och samtidigt ansöka om permanent byte av 

lokal från Q-poolen till något av de förslag som är aktuella. 

     

     §98 Aktuella ärenden 

    a. Medlemsantalet sjunker och hur kan vi generellt arbeta med medlemslistorna?      

Annette väcker frågan. Olika förslag diskuteras och utmynnar bla i att vi ska ta 

kontakt med ombuden för att prata uppdrag och ömsesidiga förväntningar.   

       Beslut : Cecilia kontaktar Södras ombud Yvonne Andersson och Anki Nilsson. 

Karin kontaktar xxxx xxxx  i Jönköping. 

           b. Utställningslokaler 2021  

       Beslut: Avtalet med Klippan upphör inför 2021 och Cecilia har ett förslag på lokal i 

Växjö där kostnaden för två dagar skulle bli 6000 kr. Cecilia återkommer efter 

förnyad kontakt. 

    c. Vår resterande utrustning hos ProPet – inget förslag. Aleksandar hade förslag om  

förvaring i xxx xxxx i Eslöv men har inte återkommit och arbetet med det  fortsätter.. 

   d. Arkivcentrum Syd –en felaktig kostnad i fattat beslut. Det som gäller är 500 kr per år 

inkl en hyllmeter a`175 kr. Karin har kontaktat CS angående hur CS löser 

arkiveringen och hur de har sitt centralarkiv. CS har inte återkommit. 

       Beslut: Styrelsen beslutar tillstyrka kostnad och arkivering på Arkivcentrum Syd i 

Lund.      

          e. Höstens styrelsemöten. 

               Beslut: Styrelsen beslutar att höstens styrelsemöten skall hållas den  

              1 september, 6 oktober och 3 november. Mötena börjar kl. 19.00. 

           

     §99 Övriga frågor 

a. Christel kontaktar Louise Wilson, sammankallande i valberedningen, då arbetet         

med nomineringar till styrelsen vid årsmötet snart behöver påbörjas.             

     

     §100 Nästa möte är 1 sept, kl 19 00. 

  

     §101 Mötet avslutas 

       Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

      Vid protokollet 

      

      Karin Mars                           Christel Tevin                           Lene Strandvad 

      sekreterare                            ordförande                                justerare                         
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