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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

                 

 

 

Protokoll nr 14- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 3 november 2020. 
 

  Plats och tid:      Teamsmöte    kl 19.00 –21.30        

  Närvarande:      Ordförande    Christel Tevin  

     V.ordf            Cecilia Hörnlund 

   Ledamöter    Annette Lundfall 

                            Lene Strandvad 

  Nancy Andreassen 

  Jenny Pettersson 

  Karin Mars 

                                                                    

   Anmält förhinder:                                  Emma Jarleswärd                                 

                                                      Aleksandar Petrovic 

   

   Från valberedningen:                            Louise Wilson, kl 19.00 – 19.45                                                     

                                                                 Ian Dilton, kl 19.00 – 19.45  

    

   Valberedningen har bjudits in till styrelsemötet. 

     

   Protokollet omfattar §§ 133 –144.    
    

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

    

   §134 Val av justerare 

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

     

   §135  Dagordningen.        
Dagordningen godkändes med följande tillägg under Aktuella ärenden §140 e: Klubbens 

resterande tillhörigheter hos ProPet. 

     

   § 136 Valberedningen  

Valberedningen var inbjuden för frågor kring rekryteringen till de olika posterna i styrelsen 

samt information om att ytterligare en ledamot nu valt att ställa sin plast till förfogande.  
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   §137 Föregående mötesprotokoll   
     Styrelsen gick igenom protokoll nr 13 - 2020.  

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

 

   §138 Inkomna skrivelser 201006-201103          
        a. 201006 -  SKK om exteriörbedömning för specialklubbarna. Tagit del. 

       b. 201006 – SBK problem med tävling utan webbläsare. Tagit del. 

       c. 201006 -  SKK kurs i föreningskunskap på distans. Tagit del. 

       d. 201006 – SKK veckans hundras Pudel. Tagit del.   

       e. 201006 – SPK CS avliden finsk exteriördomare, RF. Tagit del. 

       f. 201006 – SPK CS Beslut från Disciplinnämnden. Tagit del. 

       g. 201007 – SPK CS Motioner till SKK KF 2021. Tagit del. 

       h. 201007 -  SPK CS Annons MG Events, Rosetteknik. Tagit del. 

       i. 201007 –  SPK CS Forskningsnyheter från SLU. Tagit del. 

       j.  201020 201007 – SPK CS info från PostNord. Tagit del. 

       k. 201007 -  SKK Utställningskommitté- protokollsutdrag 15 sept. Tagit del. 

       l.  201008 – SPK utdrag ur SKK kommittéers protokoll. Tagit del. 

       m.201009 – SPK CS protokoll nr 11-2020. Tagit del. 

       n. 201010 – SPK Nyhetsbrev nr 4-2020. Tagit del. 

       o. 201012 -  Västra avdelningens protokoll nr 9-2020. Tagit del. 

       p. 201012 -  SKK angående Special klubbs Anmälan till tävlingsavdelning vid 

exteriörbedömning. Tagit del. 

       q. 201013 -  SPK CS Forskningsnyheter oktober 2020. Tagit del. 

       r. 201013 -  SPK CS angående rabatt på Widforss friluftsprodukter. Tagit del. 

       s. 201019 -  SPK CS Information från klubbar som arrangerar uppfödarutbildning. Tagit 

del.      

       t. 201019 -  SPK Medlemslistor per september. Tagit del. 

       u. 201020 -  SKK CS nr 6- 2020. Tagit del. 

       v. 201020 -  SKK Exteriördomare uttagna till allrounddomare. Till 

utställningskommittén. 

       x. 201020 -  SKK angående anmälan till klubbarnas exteriörbedömning. Tagit del. 

       y. 201020 -  SLU Forskningsnyheter oktober 2020. Tagit del. 

       z. 201020 -  SKK Information till klubbar som arrangerar uppfödarutbildningar i 

pandemitider. Tagit del. 

       å. 201022 – SPK Utdrag ur SKK-kommittéers protokoll. Tagit del. 

       ä. 201023 – SPK från SKK angående Relevant artikel om renrasighet kontra blandraser. 

Tagit del.   

       ö. 201024 – SPK CS protokoll nr 12-2020. Tagit del.             

  aa. 201025 – CS Pudel-SM officiellt eller inofficiellt? Se beslut §141 a.  

  bb. 201026 – CS Information om Corona. Tagit del. 

  cc.  201026 – SKK nominering av årets bragdhund. Tagit del. 

  dd. 201028 – SKK beslut icke hänvisning. Tagit del. 

  ee. 201028 -  SKK Föreningskommittén informerar. Tagit del. 

  ff.  201030 – CS information Covid-19 och PF. Tagit del. 

  gg. 201030 – SKK uppdaterad information om Corona. Tagit del. 

  hh. 201030 – CS Ny domare för Pudel / förfrågan. 

       Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Karin att besvara förfrågan med tillstyrkan till   

ansökan. 

  ii.   201102 – CS Minnesanteckningar från Verksamhetskonferensen. Tagit del.  
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   §139 Ekonomi 

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

Balans-och resultatrapporten per den 31 oktober visar på ett beräknat resultat på  

8400kronor. Ytterligare10199 kr i medlemsavgifter har kommit in. 

Budgeterade intäkter och kostnader för 2020 är gjorda för ett ”normalår” med 

utställningar och aktiviteter och stämmer således inte med utfallet detta speciella år.  

            Beslut: Styrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna. 

                  

    §140 Kommittéernas verksamheter  
  a. Informationskommittén – Allt material till Pudel Nytt klart och inskickat. 

Huvudpunkten detta nummer är årsmötet. 

     Emma Jarleswärd har avsagt sig uppdraget i styrelsen. Emma har ansvarat för 

Facebook, svar på förfrågningar och att lägga in uppgifter. Denna uppgiften tas nu 

över av Annette. 

     Beslut: Styrelsen uppdrar åt Annette att svara för styrelsens Facebook med att lägga 

in uppgifter, svara på förfrågningar etc. 

b. Kommittén för arbetande pudlar- Jenny har fått kontakt med Örkelljunga   

brukshundklubb angående BPH och Södra avdelningen erbjuds en heldag den 13 maj 

2021 med plats för 10 hundar. Kostnad 800 kr per ekipage. Jenny har kontakt kring 

vad som gäller för anmälningar och anvisningar för genomförande. 

   Beslut: Styrelsen beslutar tacka ja till erbjudandet. Jenny får i uppdrag att tills vidare 

hålla i kontakten.  

    c. Kommittén för medlemsvård – Lene försöker få kontakt med xxxx xxxx för ett 

webinar kring förslagsvis utställningsklippning. Återkommer. 

       Christel har varit i kontakt med xxxx xxxx angående kurser i vardagsvård, och han 

har sagt sig vara intresserad att hålla kurs i mars nästa år. Christel återkommer 

närmare med datum. 

        Christel och Karin hade anordnat en pudelpromenad på Järavallen den 1 november. 

Träffen var välbesökt i jämförelse med tidigare tillfällen, 10 medlemmar kom med 8 

pudlar i olika storlekar.  

        Christel föreslår nu en pudelpromenad i advent där vi bjuder på glögg och 

pepparkakor. Förslagsvis Vaxsjön vid Frostavallen i Höör. För att få geografisk 

spridning på promenaderna föreslår Cecilia att erbjuda promenad i sina hemtrakter. 

Återkommer närmare om det. 

        Beslut: Styrelsen beslutar arrangera en Pudelpromenad i Advent den 28 november, 

kring Vaxsjön vid Frostavallen i Höör. Avdelningen bjuder på glögg och 

pepparkakor. Vad gäller motsvarande i Småland återkommer Cecilia närmare om 

den.    

    d. Uppfödarkommittén – ingenting aktuellt. 

    e. Utställningskommittén – Cecilia och Aleksandar planerar för rasspecialen den 3 april 

2021 i Svalöv. Två dagar är bokade 3 och 4 april i det fall restriktionerna kring 

pandemin fortfarande gäller. Kostnaden är 5000 kr för två dagar. Christel uppger att 

vi kan tacka nej till dag 2 utan kostnadskrav från Svalöv. Ny ansökan till SKK via 

SPK CS är nödvändig om vi ska ha två dagar och även avseende domarna.  

Aleksandar har ett tidigare uppdrag att återkomma till avdelningen vilka domare som 

kontaktas för bedömningarna. 
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    § 141 Aktuella ärenden 

    a. Verksamhetskonferensen 24-25 oktober –CS har skickat ut till alla styrelser 

minnesanteckningarna från verksamhetskonferensen. Christel, Annette och Karin 

redovisar från respektive grupper och övriga frågor som togs upp till diskusson. 

       En SAR-grupp bildades för fokus på dessa färger och Christel anmälde sig till den. 

Intresserade uppfödare är välkomna i gruppen.    

       Pudel-SM 2021 – Beatrice Utterström är samordnare och vill ha in åsikter från 

avdelningarna i frågan om grenarna rallylydnad och lydnad på Pudel-SM skulle 

kunna utföras inofficiellt på grund av Coronapandemin eller om man ska hålla 

evenemanget officiellt i den mån det går. Beatrice efterfrågar också namn på 

personer som kan tänka sig att hjälpa till.  Styrelsen diskuterar för- och nackdelar 

med de båda formerna för evenemanget men kommer inte fram till något eget 

förslag. En tanke är att det kanske borde vara officiellt för att locka ekipage att ställa 

upp.    

       Beslut: Styrelsen beslutar överlämna till centrala arrangörsgruppen att lösa frågan. 

    b. Södras årsmöte 2021. – styrelsen går igenom tidpunkter för när allt ska vara klart till 

årsmötet. Beredskap finns att hålla årsmötet digitalt men eftersom mötet inte brukar 

samla så många medlemmar och kanske färre i år då inga rosetter eller priser delas ut 

kanske ett fysiskt möte kan genomföras. 

           c. Hamiltonplaketten  

Beslut: Styrelsen beslutar föreslå xxxx xxxxx till nominering av Hamiltonplaketten. 

Uppdras åt Karin att sammanställa den text som skall utgöra underlaget till   

nomineringen. 

           d. Förtjänsttecken 

Beslut: Inget förslag ligger klart till mötet och styrelsen beslutar skicka eventuella 

förslag till Christel snarast för handläggning.  

e. Avdelningens resterande tillhörigheter hos ProPet – Jenny Maltin har kontaktat   

Christel med önskan att vi hämtar det sista av avdelningens tillhörigheter som finns 

kvar i   lokalen vi använde. Aleksandar har i uppdrag att kontakta xxxx xxxx 

angående förvaring av tält och mattor. Någon måste också ansvara för att och när 

sakerna flyttas. 

Beslut: Cecilia får i uppdrag att kontakta Aleksandar för att höra om han haft någon 

kontakt med xxxxx och vad som bestämts. Cecilia återkommer med besked. 

     

    §142 Övriga frågor 

  Inga frågor togs upp.           

     

    §143 Nästa möte är den 19 januari 2021, kl 19 00. 

  

    §144 Mötet avslutas 

          Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

             

 

       Vid protokollet 

      

Karin Mars                           Christel Tevin                       Lene Strandvad 

sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


