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 Protokoll nr 3- 2021 fört vid möte med Svenska Pudelklubben    

Södra avdelningen den 25 februari 2021 . 
 

               Teamsmöte    kl 19.00 – 20.30        

  Närvarande:     Ordförande    Cecilia Hörnlund 

                                     Vice Ordf Britta Brinck-Nehlin 

  Ledamöter Annette Lundfall 

      Kicki Nielsen  

      Emely Pignatelli 

Nancy Andeassen 

 

    

                                                                    

   Anmält förhinder:                               Mona Woin 

                                                   Camilla Eskilsson 

 Aleksandar Petrovic 

 

                                                                    

 

 

   Protokollet omfattar §§ 1 – 10.    
    

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

    

   §2    Dagordningen.         

Dagordningen godkändes med följande tillägg   

Ny punkt på dagordningen lades till, § 6 Ekonomi. Övriga punkter förskjuts i ursprunglig 

ordning 

 

   §3 Val av justerare 

     Beslut: Emily utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

              

   §4 Föregående mötesprotokoll   

   Styrelsen gick igenom protokoll nr 1 och 2 - 2021.  

     Styrelsen beslutar att efter genomgång lägga protokollet till handlingarna.  

         

   §5 Inkomna skrivelser 200120 -210223  

 

a. 210202 CS/SKK: Enkät om CUA (Certifierad utställningsarrangör)  

Beslut: Cecilia Hörnlund besvarar senast 28/2 

b. 210202 CS/SKK: Covid info med inställda utställningar länsklubbar. Tagit del 



      

c. 210202 CS/SDHK: Inbjudan till digitalt möte för SKKs specialklubbar 13 mars. Tagit del  

Beslut: Kicki Nielsen kontaktar CS med frågan om det gäller CS eller avdelningarna 

d. 210208 CS: Utdrag ur SKK protokoll. Tagit del 

e. 210208 CS: Utdrag ur SKK protokoll. Tagit del 

f. 210208 Västra avd: Protokoll finns på deras hemsida. Tagit del 

g. 210211 CS/SKK: Påminnelse om enkät SKKs valberedning. Tagit del. 

h. 210211 CS: Ny länk till Inbjudan digitalt möte för SKKs specialklubbar 13/3. Tagit del 

i. 210211 CS/SKK: Kennelklubben i Kalla Fakta. Tagit del 

j. 210212CS/SKK: Rekrytering handledare till uppfödarutbildning på distans. Tagit del 

k. 210212 CS protokoll 2021-1 

l. 210215 Skånes Arkivförbund: Kallelse till årsmöte 17 april. Tagit del 

m. 210216 CS: Ny datum för uppföljningen av verksamhetskonferensen 20 mars samt delegater 

PF 10-11/4.   

Beslut: Kicki anmäler delegater och kontaktar Fredrik angående adjungerade deltagare på PF 

n. 210216 CS/SKK: Anvisningar för exteriörbedömningar. Tagit del 

o. 210217 Skånes Arkivförbund: Inbjudan till telefonintervju: Social distansering och 

föreningsliv – går det? Tagit del 

p. 210218 Inbjudan från SKK till digital kurs i föreningskunkap. Kicki Nielsen  och Emily 

Pignatelli anmäler sig. 

     
  Styrelsen beslutar efter genomgång att lägga inkomna skrivelser till handlingarna. 

     

   §6 Ekonomi 

Ekonomi   

Annette informerar om budgeten. 

Diskuterades om besiktning av släpet.  

            Beslut: Nancy Andressen ombesörjer besiktning av släpet  

   

 §7 Aktuella ärenden  

  

Information från kommittéerna 

 

a. Informationskommittén 

Emily har blivit inbjuden till Fb grupp gemensam för alla avdelningars 

informationskommittéer.  

 

b. Kommittén för arbetande pudlar 

BPH i örkelljunga, Cecilia Hörnlund fungerar som kontaktperson från klubben på plats. 

Vi diskuterade möjligheten att geografiskt sprida framtida BPH.  

Beslut: Styrelsen uppdrog till kommittén att undersöka möjligheten till BPH under 

hösten.  

 

c. Kommittén för medlemsvård och pudelvård 

Tveksamt om Pudelns dag kan hållas som planerat, frågan om den är möjlig att flyttas 

lyftes. Tveksamt då datumet den 6/6 är väl inarbetat. Vi ser tiden an, då vi måste förhålla 

oss till FHM rekommendationer. Området i Hässleholm är bokat den 6/6 2021.  

 

Klippdemonstration med XX, efter ett mailutskick nåddes ett stort antal medlemmar. 

Deltagar antalet är nu uppe i 87.   

Beslut: Cecilia Hörnlund kontaktar XX i ärendet 

 

Diskuterades att göra en en mailgrupp för att underlätta mailutskick. Många medlemmar 

saknar mailadress i vårt register.  

Det diskuterades om möjligheten att skicka ett nyhetsbrev från södra avdelningen, trevligt 

och uppskattat i andra föreningar. 



      

 

Beslut: Emily Pignatelli kommer att fungera som moderator under webinariet med XX 

Beslut: Emily Pignatelli och Cecilia Hörnlund undersöker hur kan vi nå våra medlemmar 

med en uppmaning att delge PK sina emailadresser och på vilket sätt detta kan ske. 

Beslut: Emily lägger upp information om XX pälsvårdskurs på Fb och Hemsidan. 

Anmälan går till Kicki Nielsen 

 

d. Uppfödarkommittén 

Diskuterades möjligheten att anordna webinarium om lämpliga ämnen för uppfödare. 

Förslag att avdelnigarna kan göra detta tillsammans. Vi återkommer till frågan. 

e. Utställningskommittén 

Enligt tidigare beslut är Hässleholmsutställningen inställd. Alexandar Petrovic har 

föreslagit att ev kunna flytta den till SKKs utställning i Falsterbo i september. SKK 11/9 

SPK 12/9.  

Beslut: styrelsen bifaller Alexandars förslag . Cecilia meddelar honom. 

               

     

   §8 Nästkommande möte samt plan för möten under 2021      

       Beslut: styrelsemöten kommer att hållas en gång per månad på tisdagar kl 19. Juli 

månad undantagen 

  Beslut: Kicki gör ett förslag till plan inför kommande möte 

 

   §8 Övriga ärenden 

          Gällande funktionsemail  

   Beslut: Kicki kollar med Malin Hult så att emailadresserna kan tas i bruk så fort som        

möjigt. Pratar även med CS om vilka adresser som är aktuella, exempelvis till 

kommittéerna.  

Verksamhetsberättelsen efterlystes. 

Diskuterades hur vi kan ta hand om våra ombud och göra dem mer delaktiga i 

Pudelklubbens arbete. Ev bjuda in till ett styrelsemöte. Efterlysning av fler ombud har 

gått ut i PN   

Beslut:  Kicki undersöker om Fredrik Nilsson har verksamhetsberättelsen. 

Beslut: Kicki gör en logg för tagna beslut 

Beslut: Kicki fortsätter att logga alla inkomna skrivelser i filen ”inkomna skrivelser” 

Beslut: Kicki gör en teamsgrupp för södras styrelse och bjuder in till kommande 

styrelsemöten. 

       

    §9 Mötet avslutas  

         Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

       

       Vid protokollet 

      

Kicki Nielsen                           Cecilia Hörnlund                    Emily Pignatelli 

      sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


