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ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

               

 

 

Protokoll nr 13- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 6 oktober 2020. 
 

  Plats och tid:      Teamsmöte    kl 19.00 – 21.30        

  Närvarande:      Ordförande    Christel Tevin  

     V.ordf            Cecilia Hörnlund 

   Ledamöter    Aleksandar Petrovic 

  Nancy Andreassen 

  Jenny Pettersson 

  Karin Mars 

                                                                    

   Anmält förhinder:                                 Annette Lundfall 

                                                     Emma Jarleswärd                                                                                                                                

                                                     Lene Strandvad  

                                                                  

   Protokollet omfattar §§ 122 –132.    
    

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

    

   §123 Val av justerare 

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

     

   §124  Dagordningen.        
Dagordningen godkändes med följande tillägg under Aktuella ärenden: Jenny önskar ta  

upp för diskussion och beslut ” Hur kommunicerar styrelsen med CS, SKK, andra     

organisationer och föreningar?” 

        

   §125  Föregående mötesprotokoll   
     Styrelsen gick igenom protokoll nr 12 - 2020.  

     Beslut: Styrelsen beslutar att efter genomgång lägga protokollet till handlingarna.  

 

   §126 Inkomna skrivelser 200823-201006          
 a. 200829 -  SPK Nyhetsbrev nr 3 – Nyhetsbreven skickas till respektive sekreterare    

och inte till styrelsen och således har inte hela styrelsen tagit del av det. Karin 

skickar ut och kontaktar CS angående ändring av utskick.    
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   b. 200901 – SKK Nya rutiner för röntgen av leder. Tagit del.  

   c. 200901 -  SKK beslut att ställa in Stockholms Hundmässa. Tagit del.   

   d. 200901 - Studiefrämjandet Hundens vecka 7-13 september. Tagit del.  

   e. 200904 – utdrag ur SKK:s protokoll till SPK CS möte. Inget att dela. Tagit del. 

   f. 200909 – Västra avdelningen skrivelse ang. Verksamhetskonferensen. Tagit del. 

   g. 200909 – CS protokoll 10-2020. Tagit del. 

   h. 200909 – information från CS angående Verksamhetskonferensen. Tagit del. 

   i.  200909 – SKK- effekter av pandemin inom SKK organisationen. Tagit del.  

   j.  200913 –  CS beslut att ställa in årets samtliga listor. Tagit del. 

   k. 200914 -  Information kring verksamhetskonferensen. Tagit del. 

   l. 200917 –  Mikael Nilsson Showdogs – inbjudan till helgkurser. Tagit del. 

   m.200922 – Mikael Nilsson Showdogs – inbjudan till helgkurser. Tagit del. 

   n. 200925 – Information från Svedea, sponsorföretag. Tagit del.     

 

§127 Ekonomi 

            Annette har skickat ut en redovisning av det ekonomiska läget per oktober 2020. 

Balans-och resultatrapporten per den 30 september visar på ett beräknat resultat på 

9 120 kronor.  Inkomsterna från de två kursdagarna i vardagsvård med tretton 

deltagare har sammanlagt gett en inkomst på 6500 kr. Medlemsavgifter avseende 

kvartal 2 har inkommit.  

            Beslut: Styrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna. 

                  

    §128 Kommitternas verksamheter  
  a. Informationskommittén – kom ihåg att skicka in bild och text till Cecilia för 

PudelNytt efter hand som aktiviteter genomförts. Till nästa nummer tar vi med 

information från Verksamhetskonferensen, pudelträffen den 30 augusti och kurserna 

i vardagsvård hos Christel.  

b. Kommittén för arbetande pudlar- Jenny återkommer efter kontakt med Örkelljunga  

och Lund, de två ställen där BPH genomförs. Planeringen är en dag under våren. 

    c. Kommittén för medlemsvård etc – Pudelträffen hos Lene återkommer i PudelNytt. 

Kurserna i vardagsvård hos Christel samlade sju deltagare på grundkursen och sex på 

fortsättningen den 10 oktober. Återkommer också i PudelNytt. 

    d. Uppfödarkommittén – medlemsmöte den 23 september i Arlöv ställdes tyvärr in på 

grund av för få anmälda.   

    e. Utställningskommittén – Cecilia och Aleksandar planerar för rasspecialen i mars 

2021 i anslutning till Sydskånska. Lokalen i Klippan är uppsagd.  

Beslut: Styrelsen beslutar  

att uppdra åt Christel att preliminärt boka den lokal i Svalöv som Christel besökt och 

kommunicerar om med Svalövs kommun för två dagar samt  

att uppdra åt Aleksandar att återkomma om datum för utställningen samt med uppgift 

om vilken/ vilka domare som kontaktats för bedömningen.    

      

     §129 Aktuella ärenden 

    a. Verksamhetskonferensen 24-25 oktober - Annette, Christel och Karin kommer att 

delta. Inbjudan med dagordning har inte kommit än.  

       Beslut: Karin skickar ut den till styrelsen när den kommer. På så sätt får vi med oss 

styrelsens synpunkter och förslag till konferensen.          

    b. Ombud/kontaktpersoner (från föregående möte) - Cecilia har varit i kontakt med 

xxxx xxxx som avsäger sig uppdraget. Föreslås att Christel tar upp frågan i 

PudelNytt under ordförandes rader och att vi förhör oss med de andra avdelningarna 

på Verksamhetskonferensen hur de rekryterar och jobbar med uppdraget som ombud. 

       Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget. 
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    c. Södras årsmöte 2021. Styrelsen diskuterar val av lokal. Vi har betalat en hyra för 

lokalen i Höör och med tanke på ekonomin är det bra om kostnaden bli så låg som 

möjligt. Nordskånska har en lokal i Hässleholm som är gratis och Aleksandar åtar sig 

att höra med Nordskånska om vi kan få låna den till vårt årsmöte.         

        Beslut: Styrelsen beslutar  

        att årsmötet skall hållas söndagen den 7 februari 2021,         

        att uppdra åt Karin att kontakta Karin Sjöholm Östlund angående uppgiften som 

årsmötesordförande samt 

        att uppdra åt Karin att tillfråga Lene angående sekreterarskapet på årsmötet. 

           d. Hamiltonplaketten  

 Beslut: Styrelsen funderar och lägger förslag för beslut på nästa styrelsemöte den 3  

november.  

          e.  Förtjänsttecken 

Beslut: Styrelsen funderar och lägger förslag för beslut på nästa styrelsemöte den 3 

november. 

          f.  Hur kommunicerar styrelsen med CS, SKK, andra organisationer och föreningar? 

Jenny tar upp frågan om hur styrelsen och/eller vi som ledamöter i styrelsen 

kommunicerar med CS, SKK etc. Detta är föranlett av att en skrivelse skickats till 

CS utan styrelsens vetskap eller godkännande av innehåll. Det är viktigt att styrelsen 

är överens om hur kommunicering ska ske så att missförstånd inte uppstår. 

              Beslut: Styrelsen beslutar följande:  

- då styrelsemedlem kommunicerar på uppdrag av styrelsen och medlemmarna 

undertecknas skrivelsen med namn och avdelning. 

- i dessa fall skall skrivelsen före kommunicering ha styrelsens godkännande alt. 

beslut 

- skriver enskild ledamot som privatperson, skall detta tydligt framgå och 

undertecknas med enbart namnet.  

              Reservation: 

Aleksandar reserverar sig mot styrelsens beslut.  

Aleksandar anser sig ha rätt att kommunicera i styrelsens namn utan styrelsens 

godkännande eller beslut. 

 

    §130 Övriga frågor 

  Inga frågor togs upp.           

     

    §131 Nästa möte är den 3 november kl 19 00. 

  

    §132 Mötet avslutas 

          Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

      

        

 

       Vid protokollet 

      

Karin Mars                           Christel Tevin                       Jenny Pettersson                                 

sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


