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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

               

 

 

Protokoll nr 12- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 1 september 2020. 
 

  Plats och tid:      Teamsmöte    kl 19.00 - 19.40 

       Telefonmöte  kl 19.40 - 21,30 

  Närvarande:      Ordförande   Christel Tevin  

     V.ordf           Cecilia Hörnlund, kom in kl. 20.45 

   Ledamöter   Annette Lundfall                                                             

 Lene Strandvad 

 Aleksandar Petrovic, lämnade kl.19.30 

 Karin Mars 

                                                                    

   Anmält förhinder:                                 Jenny Pettersson  

                                                     Emma Jarleswärd                                                                                                                                

                                                     Nancy Andreassen 

    

   Från valberedningen:                           Louise Wilson, kl. 19.00 – 19.20 

                                                                   Ian Dilton          kl. 19.00 – 19.20 

    

 

 

   Protokollet omfattar §§ 110 –121.    
  

   

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

    

   §111 Val av justerare 

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

     

   §112  Dagordningen.        
     Dagordningen godkändes.  

    

   §113 Valberedningen 

     För valberedningen närvarade Louise Wilson och Ian Dilton. 
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    §114 Föregående mötesprotokoll   
     Styrelsen gick igenom protokoll nr 11 - 2020.  

     Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollet till handlingarna.  

 

   §115 Inkomna skrivelser 200805-200901          
 Inkomna skrivelser 200805 – 200901: Samtliga skrivelser har gått till styrelsen. 

   a. 200807 -  från SKK via CS Utdrag ur SKK-protokoll. Tagit del.    

   b. 200809 - från CS SLU Forskningsnyheter juli 2020. Tagit del.  

   c. 200809 -  från CS Utökning rasregister. 

  Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång av ansökningshandlingarna att tillstyrka 

ansökan om utökning av rasregister. 

       Uppdras åt Karin att svara CS. 

    d. 200809 - från CS Nomineringar till Hamiltonplaketten. 

        Beslut: Styrelsen beslutar hänföra frågan till nästa styrelsemöte 6 oktober. 

    e. 200811 - från CS o. SKK Två beslut Icke hänvisningar. Avser ej pudel. Tagit del. 

    f. 200811 – från CS Uppdaterad Covid-information. Tagit del. 

    g.200812 – från CS Konferenssamtal via WCOM. Tagit del. 

    h.200814 – från CS SPK CS protokoll nr 9-2020. Tagit del. 

    i. 200814 – från CS Inbjudan till verksamhetskonferens 24-25 oktober. 

Styrelsen diskuterar inbjudan och vill föreslå att konferensen hålls via länk med 

hänvisning till de restriktioner som fortfarande gäller på grund av Corona-pandemin. 

Ingen tillfrågad i styrelsen är beredd att åka till sittande konferens. 

    Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Karin att tillskriva CS med detta förslag.  

    j. 200814 – från CS v.ordf. Lathund Teams. Tagit del. 

    k. 200817 -  från Mellansv avd. Arrangemang av utställning. Tagit del. 

    l. 200819 – f rån CS presentation av sponsorer SPK 2020/2021. Tagit del. 

    m.200820 –från CS svar på fråga om Centralarkiv hos CS? Tagit del. 

    n. 200822 – från västra avd. Protokoll nr 8-2020. Tagit del.     

 

§116 Ekonomi 

            Annette redovisar det ekonomiska läget per augusti 2020. 

Hitintills har 900 kr inkommit gällande kursen i vardagsvård i oktober. 

Balansrapporten per den 28 augusti visar på ett underskott på -2 882.38 kr. 

Resultatrapporten visar detsamma.  

            Beslut: Styrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna. 

                  

   §117 Kommittéernas verksamheter  
  a. Informationskommittén – ingen rapport. 

    b. Kommittén för arbetande pudlar- ingen rapport. 

    c. Kommittén för medlemsvård etc – Christel informerar om pudelträffen hos Lene som 

samlade närmare 20 medlemmar. 

    d. Uppfödarkommittén – medlemsmöte den 23 september i Arlöv    

    e. Utställningskommittén – dags att börja tänka på nästa års första utställning. Den som 

hitintills gått av stapeln i Klippan. Lokalen är uppsagd och utställningen måste hitta 

en ny plats. 

Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Christel att preliminärt boka den lokal i Svalöv 

som Christel besökt och kommunicerar om med Svalövs kommun.  

      

     §118 Aktuella ärenden 

    a. Inbjudan till verksamhetskonferensen 24-25 oktober.  

       Beslut : Se beslut ovan §116 i. 
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   b. Ombud/kontaktpersponer 

       Beslut: Diskussion och beslut hänförs till nästa styrelsemöte 6 oktober. 

   

   c. Medlemslistor/uppföljning 

        Inför vårt medlemsmöte den 23 september föreslår Annette att vi bjuder in 

medlemmar via mail, alltså mer personligt, som ett sätt att prova nya sätt att nå ut 

med våra aktiviteter och att då använda medlemslistorna. Annette har tagit kontakt 

med CS för att få medlemslistorna i en annan struktur så att det blir lättare att göra 

utskick.   

        Beslut: Uppdras åt Christel och Karin att formulera en inbjudan som sedan Annette 

kan skicka ut. 

     

    d. CS fråga om Hamiltonplaketten 

       Beslut: Se beslut ovan § 116 d                    

            

           e. Södras årsmöte 2021, tid, plats ordförande ,verksamhetsberättelse 

               Beslut: Beslut hänföres till nästa styrelsemöte 6 oktober.  

            

           f. Hyllor och kvarvarande tillhörigheter hos ProPet   

               Beslut: Styrelsen beslutar att skänka befintliga hyllor till ProPet. 

    

    §119 Övriga frågor 

  Inga frågor togs upp.           

     

    §120 Nästa möte är den 6 oktober, kl 19 00. 

  

    §121 Mötet avslutas 

          Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

      

        

 

       Vid protokollet 

      

Karin Mars                           Christel Tevin                       Lene Strandvad                                 

sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


