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Protokoll nr 9- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 24 juni 2020. 
 

  Plats och tid:      Telefonmöte   kl 18.00 – 19.00   

  Närvarande:      Ordförande   Christel Tevin    

     V.ordf           Cecilia Hörnlund 

   Ledamöter   Annette Lundfall                                                                     

 Aleksandar Petrovic 

 Emma Jarleswärd, från kl.18.10 

 Karin Mars 

                                                                   Jenny Pettersson 

                                                                   Nancy Andreassen, från kl 18.05 

   Anmält förhinder:                                 Lene Strandvad                                                                                                                                 

                                                      

 

   Protokollet omfattar §§ 82 –90.    
  

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

     

   §83  Dagordningen.  
    Dagordningen godkändes.   

                                                                    

   §84  Val av justerare 

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

 

   §85  Föregående mötesprotokoll   
    Styrelsen gick igenom protokoll nr 8 - 2020.  

    Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollet till handlingarna. 

         

   §86 Lokalhyra 

Christel redogör för ProPets önskan om hyra för lokalen Södra avdelningen använder.   

ProPets förslag på hyreskostnad är 1000 kr per månad. 

Aleksandar har lämnat in fem punkter/frågor kring avtal, kontrakt, lokalens användande 

och vad den innehåller av klubbens saker. Frågorna besvarades av Christel.  

 



                                                              

Annette hade kontaktat övriga avdelningar kring lokalbehov och kostnader. Endast 

Mellansvenska hyr lokal för sina samkväm. Övriga förvarar klubbens tillhörigheter hemma 

hos varandra och lånar lokal för samkväm.  

En enhällig styrelse föreslår att ingen hyra skall utgå för lokalen. 

Förslaget kommer upp att lokalen i Svalöv ska tömmas och tillhörigheterna fördelas i 

styrelsen för förvaring. 

Beslut: Styrelsen beslutar  

 att avslå ProPets framställan till SPK Södra avdelningen om hyra med 1000 kr per 

månad från januari 2020 samt 

             att tömma lokalen och fördela klubbens tillhörigheter i styrelsens för förvaring.   

    

   §87 Sommarkurs i lydnad och tricks 

Styrelsen har tidigare uppdragit åt Emma att föreslå ett upplägg för en kurs i lydnad under 

sommaren. Emma har lagt ett förslag och gått ut med inbjudan. Sex anmälningar har    

inkommit. 

     Beslut om kurskostnad har inte tagits av styrelsen varför ärendet aktualiseras vid dagens   

möte. 

     Beslut: Styrelsen beslutar 

                 att kostnad per deltagare för fem kurstillfällen skall vara 500 kr. 

 

   §88 Administratör för Facebook 
Klubbens Facebook har inte fungerat till den delen att medlemmar som ställer frågor inte 

fått svar på grund av att när någon har gått in och läst meddelandet utan att svara har det 

gjort att övriga inte kunnat se varningen att det finns ett meddelande. Endast administratör 

kan läsa och besvara.  Emma är en och föreslås ta sig an uppgiften för att detta inte ska 

hända fler gånger. 

     Beslut: Styrelsen beslutar 

                  att Emma Jarleswärd är den av adminsitratörerna för avdelningens Facebook som       

                  nu ansvarar för att läsa och besvara meddelanden och frågor från medlemmarna.  

     

   §89 Nästa möte är möte via ZOOM den 4 augusti 2020.             

  

   §90 Mötet avslutas 

       Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

          

     Vid protokollet 

 

      

      Karin Mars                           Christel Tevin                           Jenny Pettersson 

      sekreterare                            ordförande                                justerare                         

    

 


