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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

                

 Protokoll nr 1- 2021 fört vid möte med Svenska Pudelklubben    

Södra avdelningen den 19 januari 2021 . 
 

  Plats och tid:      Teamsmöte    kl 19.00 – 20.30        

  Närvarande:      Ordförande    Christel Tevin  

     Ledamöter   Annette Lundfall 

                           Cecilia Hörnlund 

                           Lene Strandvad 

 Aleksandar Petrovic 

 Karin Mars 

                                                                    

   Anmält förhinder:                                 Nancy Andreassen 

                                                                   Jenny Pettersson 

        

   Protokollet omfattar §§ 1 – 10.    
    

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

    

   §2 Val av justerare 

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

    

   §3 Dagordningen.         
Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkten Aktuella ärenden – 

a. Ansökan om utställningar 2023 

b. fråga om att ställa in utställning i Svalöv april 2021. 

c. nytt beslut avs. Protokoll nr 13§129f, Kommunicering,  

Ny punkt på dagordningen lades till, § 6 Ekonomi.  

           

   §4 Föregående mötesprotokoll   
   Styrelsen gick igenom protokoll nr 15 - 2020.  

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

         

   §5 Inkomna skrivelser 201222 -210119        
a. 201223 - från CS  Ny version av Regler och anvisningar för exteriördomare.Tagit del. 

b. 201224 - från CS  Nyhetsbrev från Sveriges Hundungdom. Tagit del. 

c. 210102 - från CS  Beslut från Disciplinnämnden. Tagit del. 

d. 210104 - från CS  Inbjudan från Sv Brukshundklubben. Tagit del. 

e. 210108 - från Västra avd. Protokoll nr 11 och 12 2020. Tagit del.   
f. 210112  -  från CS SBK Regelkonferenser. Tagit del. 

g. 210112 -  från CS Information om Covid-19. Tagit del. 

h. 210112 – från CS Information om Covid-19. Tagit del. 
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  i.  210113 -från CS Utdrag från SKK protokoll. Tagit del. 

  j. 210114 - från CS Mellansvenskas protokoll 1-2021. Tagit del. 

  k. 210115 -från CS SPKCS protokoll nr 15-2020 Tagit del. 
  Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång att lägga inkomna skrivelser till handlingarna. 

     

   §6 Ekonomi    

Annette redovisar kort arbetet med budget 2021 – konton har stämts av, rosetterna har   

inventerats och summor korrigerats utifrån detta. 

Det som varit aktuellt i år per dagens datum är årsavgiften till banken, kostnaden för      

bokföringsprogrammet, telefonersättningar till ordförande, kassör och sekreterare. 

Fakturan för två kurstillfällen i höstas för xxx xxx har betalats, liksom 3000 kr till SKK 

för det digitala årsmötet. Enligt uppgift från CS har 10680 kr kommit in i för fjärde 

kvartalet 2020. 

       Ordförande tackar för redovisningen. 

       Beslut: Styrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna. 

     

   §7 Årsmöte 2021      
       Annette informerar kring arbetsordningen vid det digitala årsmötet. Nuvarande styrelse 

är kvar i sitt uppdrag fram till årsmötesprotokollet är justerat och nya styrelsen 

konstituerar sig. 

     Följande årsmöteshandlingar ligger på bordet: 

     Verksamhetsberättelse 2020,  

     Resultat- och balansrapport 2020, 

     Förvaltningsberättelse 

     Revisionsrapport för 2020, 

     Verksamhetsplan 2021, 

     Budget 2021 med kommentarer, 

     Valberedningens förslag med presentationer. 

       Handlingarna har kommunicerats under arbetets gång där styrelsen haft tillfälle att ge      

synpunkter och göra justeringar. Genomgången idag är den sista före utskick och för    

godkännande som helhet av styrelsen. 

       Beslut: Styrelsen beslutar godkänna samtliga handlingar i dokumentet SPK Södra    

avdelningens årsredovisning för 2020 med budget och verksamhetsplan för 2021, 

uppdras åt Annette att lägga ut kallelse till årsmötet på Facebook tillsammans med 

rambudget 2021samt 

       uppdras åt Christel att be Jenny Maltin att lägga ut kallelsen på hemsidan. 

 

   §8 Aktuella ärenden 

a. Ansökan om utställningar 2023.  Ansökan är inskickad till SPKCS enligt beslut 

nedan.. 

Beslut: Styrelsen beslutar ansöka om utställningar 2023 enligt följande: 

Båghallen i Svalöv den 8 april i samverkan med Sydskånska, 

Hässleholmsgården i Hässleholm den 14 maj i samverkan med Nordskånska och 

Q-poolen i Hässleholm den 23 oktober. 

b. Fråga om att ställa in utställningen i Svalöv i april 2021. Frågan är aktualiserad med 

anledning av att restriktionerna kring Corona-pandemin fortsätter att gälla vilket innebär 

ett mycket begränsat antal personer som får träffas, samt att SKK centralt gått ut med att 

länsklubbsutställningarna är inställda till och med 25 april.  

Beslut: Styrelsen beslutar ställa in utställningen i april i Båghallen, Svalöv. 

Uppdras åt Cecilia att avboka lokalen. Christel kontaktar Jenny Maltin för att lägga ut   

informationen på hemsidan. Uppdras åt Annette att gå ut med uppgiften på Facebook. 
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c. Styrelsen fattade den 6 oktober 2020, §129f, beslut kring hur styrelsens ledamöter       

kommunicerar med CS,SKK och andra organisationer.        

         Styrelsen beslutade då att 

- 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.  

Aleksandar reserverade sig mot beslutet och önskar nu ta upp frågan för nytt beslut. 

Aleksandar motiverar sin begäran med att det är fel och obegripligt att begränsa 

ledamöters kommunikation med CS och andra organisationer och att styrelsen inte kan 

arbeta effektivt på det sättet. Aleksandar uppger att hans åsikt delas av CS. 

Christel betonar att styrelsen tolkat informationen som att skrivelsen var undertecknad 

styrelsen. Dock var det skrivna undertecknat Utställningskommittén. Det är en skillnad i 

detta. 

Styrelsen diskuterade de olika synpunkter som kom upp.  

Beslut: Styrelsen beslutar att återkalla beslutet i protokoll nr 13-2020 §129f  samt    

att uppmana nya styrelsen att arbeta fram en arbetsordning för kommunikation mellan 

kommittéer, styrelse och CS. 

               

       §9 Övriga frågor 

Christel tackar för sig som styrelsens ordförande, för ett annorlunda men trots   

restriktioner ett aktivt år, för gott samarbete och önskar en ny styrelse lycka till. 

            Lene och Karin lämnar också styrelsen och tackar för bra samarbete. 

        

       §10Mötet avslutas 

          Ordförande tackar och avslutar mötet. 

       

            Vid protokollet 

      

     Karin Mars                           Christel Tevin                       Lene Strandvad 

      sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


