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Protokoll nr 15- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben 

Södra avdelningen den 21 december 2020. 
 

  Plats och tid:      Teamsmöte    kl 19.00 –19.50        

  Närvarande:      Ordförande    Christel Tevin  

     Ledamöter   Annette Lundfall 

                           Lene Strandvad 

 Aleksandar Petrovic 

 Jenny Pettersson 

 Karin Mars 

                                                                    

   Anmält förhinder:                                 Cecilia Hörnlund                                 

                                                     Nancy Andreassen 

                                                                    

     

     

   Protokollet omfattar §§ 145 –154.    
    

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

    

   §146 Val av justerare 

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

     

   §147 Dagordningen.        
Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkten Årsmöte §150 e. Förslag till 

budget 2021.  

   

   §148 Föregående mötesprotokoll   
  Styrelsen gick igenom protokoll nr 14 - 2020. Korrigeringar görs under punkten Ekonomi,    

§139, där fel summa för inkomna medlemsavgifter hade angetts samt under 

Kommittèernas verksamheter, §140c,där kursen i vardagsvård arrangeras i mars månad och 

ingenting annat. 

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

 

   §149 Inkomna skrivelser 201104-201221        
   a. 201126 - från CS  Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömningar. Tagit del 

  b. 201128 - från CS Protokollsutdrag SKK Utställningskommitté. Tagit del. 
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       c. 201129 - från CS Uppmaning i juletider från Bichon Frisé Ringen. Tagit del. 

       d. 201130 - från CS Inbjudan till digital specialklubbskonferens. Tagit del. 

       e. 201201 - från Mellansve. Avdelningen, Protokoll nr 10.Tagit del. 

  f. 201201 - från CS SKK Protokoll nr 7-2020. Tagit del. 

  g. 201203 -från CS Kostnadsfri klimatkompensation för trycksaker. Tagit del. 

  h. 201203 -från CS Information från SKK:s valberedning. Tagit del. 

i.  201205- från CS Föreningskunskap på distans. Tagit del. 

j. 201205 – från CS Ansökan om kompensationsstöd. Tagit del. 

k. 201205 - från SKK Påminnelse om inskick av Hamiltonplaketten. Tagit del. 

l.  201205 –från CS Årsmöten 2021. Tagit del. 

m. 201207 –från CS Utdrag ur SKK-protokoll till SPK CS möte 201208. Tagit del. 

n. 201207 –från Ordförande i Västra avd. ang Motioner till KF. Tagit del. 

o. 201209 –från CS Protokoll nr 14-2020. Tagit del. 

p. 201211 - från CS SKK avgifter 2021. Tagit del. 

q. 201214 –från CS Information om Covid-19. Tagit del. 

r. 201216  - från CS Beslut  Icke hänvisning. Tagit del.    

s. 201216 -från CS Julbrev från Ordf i SKK Utstk. Tagit del.    

  

    §150 Årsmöte 2021 

        a. SKK digitalt möte alt fysiskt möte 

       SKK har gått ut till alla läns- och specialklubbar med information om digitala 

årsmöten och samtidigt erbjudit möjligheten att köpa tjänsten av SKK. 

            Christel har varit i kontakt med SKK för mer information.  

       Ett digitalt årsmöte, s.k. förenklat årsmöte, innebär kortfattat att SKK svarar för  

röstning och sammanställning av årsmötesprotokollet. Det betyder att avdelningen 

själv inte behöver ha varken ordförande eller sekreterare. Inbjudan till årsmötet 

skickas ut till alla medlemmar. Handlingarna läggs ut på hemsidan och kan hämtas via 

länk som kommer att anges. Handlingarna kan läsas under tre dagar och därefter röstar 

var och en direkt till SKK som ansvarar för röstning och sedan sammanställer 

protokollet. Om frågor utifrån handlingarna uppstår under de tre dagarna svarar 

styrelsen på dessa. 

            Kostnaden för erbjudandet är 3000 kronor.        

       Styrelsen diskuterar fördelarna med erbjudandet och ställt mot att något fysiskt möte   

med de restriktioner som föreligger under pandemin inte är aktuellt, föreslår styrelsen 

att tacka ja.  

            Beslut: Styrelsen beslutar  

            att anta SKK:s erbjudande om ett digitalt årsmöte, 

            att godkänna kostnaden 3000 kr att belasta budget 2021, konto för årsmöte, 

            att uppdra åt Christel att meddela SKK vårt beslut, 

            att uppdra åt Christel att ansöka hos SKK om anordnande av digitalt årsmöte för  

            SPK Södra avdelningen samt 

            att uppdra åt Karin att avboka lokalen i Höör. 

 b. Ordförande  

     Beslutet ovan med digitalt årsmöte där SKK svarar för röstning och sammanställning 

av protokollet gör att behovet av ordförande inte blir aktuellt. 

     Beslut: Uppdras åt Karin att kontakta xxx xxxx som tillfrågats som   

årsmötesordförande och informera om att styrelsen fattat beslut om digitalt årsmöte. 

 c.  Sekreterare  

      Beslutet ovan med digitalt årsmöte där SKK svarar för röstning och sammanställning 

av protokollet gör att behovet av ordförande inte blir aktuellt. 

       Beslut: Uppdras åt Karin att kontakta xxx xxx  som tillfrågats som   

årsmötessekreterare, och informera om att styrelsen fattat beslut om digitalt årsmöte. 
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        d.  Verksamhetsplan 2021 

              Föreligger förslag till Verksamhetsplan 2021 som ska ingå i årsmöteshandlingarna. 

  Planen utgör enbart en inledande grund för nästa styrelse att arbeta efter. 

              Beslut: Styrelsen beslutar godkänna Verksamhetsplan 2021. 

        e.   Förslag till budget 2021 

Föreligger förslag till budget för 2021. Beräkningarna för 2021 i budgetförslaget 

utgår från 2019 års bokslut med en uppräkning tänkt utifrån att utställningar och 

andra aktiviteter kommer att kunna genomföras under 2021. Innevarande år 2020 har 

på grund av Corona-pandemin förhindrat gängse verksamheter inom pudelklubben.  

              Beslut: Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till Budget 2021. 

     

     §151 Aktuella ärenden 

Jenny påminner om att vi bokat BPH i Örkelljunga i maj och frågan är när vi ska gå      

ut med inbjudan. Det behöver annonseras på hemsidan och Facebook. 

Beslut: Jenny får i uppdrag att formulera en inbjudan som inom kort kan läggas upp    

på hemsidan och Facebook.    

     

     §152 Övriga frågor 

              Inga frågor togs upp. 

       

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

  

     §154 Mötet avslutas 

           Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

             

 

       Vid protokollet 

      

Karin Mars                           Christel Tevin                       Lene Strandvad 

sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


