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Protokoll nr 11- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 24 augusti 2020. 
 

  Plats och tid:      Teamsmöte 19.00 – 19.45. 

  Närvarande:      Ordförande   Christel Tevin    

     V.ordf           Cecilia Hörnlund 

   Ledamöter   Annette Lundfall                                                                     

 Aleksandar Petrovic 

 Karin Mars 

                                                                   Jenny Pettersson 

                                                                   Nancy Andreassen, från 19.40 

    Lene Strandvad, från 19.20 

Anmält förhinder:                                    Emma Jarleswärd 

                                                      

 

   Protokollet omfattar §§ 102 –109.    
  

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

     

   §103  Dagordningen.  
    Christel önskar en punkt om valberedningen under Övriga frågor. 

    Dagordningen godkändes med tillägget.   

                                                                    

   §104 Val av justerare 

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

 

   §105 Föregående mötesprotokoll   
    Styrelsen gick igenom protokoll nr 10 - 2020.  

I §98 c – vad ska ske med förvaringshyllorna, säljas eller skänkas?, och resterande  

utrustning som finns kvar hos ProPet  där Aleksandar föreslagit förvaring s xxxxx i Eslöv– 

frågorna är inte lösta och ärendet tas upp för beslut nästa styrelsemöte, 

     Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollet till handlingarna. 

         
    

 

 

 



                                                              

 

 

    

   §106 Dubbelutställning 17-18 oktober 2020 

CS har tagit emot vår ansökan om dubbelutställning 17 o 18 oktober i Svalöv. Enligt  

Fredrik Nilsson, ordförande CS, har majoriteten i CS svarat nekande på ansökan. 

Kvarstår två alternativa förslag för styrelsen att diskutera, en enkelutställning fördelad på 

två dagar eller att helt avstå. 

     Styrelsen diskuterar och kommer fram till att helt avstå från att arrangera utställning 2020  

 med hänsyn till risken för smitta i Covid-19 samt att också med tanke på pandemin det blir   

svårigheter att får ihop tillräckligt med krafter att klara arrangemanget. 

     Beslut: Styrelsen beslutar  

     att inte arrangera någon utställning i oktober 2020, 

     att tillskriva CS om att vi drar tillbaka vår ansökan om dubbelutställning samt 

att samtidigt anmäla till SKK via CS att Södras utställningar i Falsterbo den 13 september  

och Q-poolen 17 0ch 18 oktober ställs in. 

     Beslutet var enhälligt. 

    

 

§107 Övriga frågor 

     Christel har varit i kontakt med valberedningens sammankallande, Louise Wilson. 

     Den överenskommelse som gjorts nu är att valberedningen tar kontakt med styrelsens 

ledamöter och eventuellt därefter kommer till ett styrelsemöte. Louise Wilson återkommer 

i frågan. 

    

   §108 Nästa möte är möte via Teams den 1 september 2020 kl 19.00.             

  

   §109 Mötet avslutas 

  Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

          

    Vid protokollet 

 

      

    Karin Mars                           Christel Tevin                           Cecilia Hörnlund 

    sekreterare                            ordförande                                justerare                         

    

 


