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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

                

 Protokoll nr 5- 2021 fört vid möte med Svenska Pudelklubben    

Södra avdelningen den 27april 2021 . 
 

 

                

   Teamsmöte    kl 19.00 – 20.30 

        

  Närvarande:     Ordförande    Cecilia Hörnlund 

                                     Vice Ordf Britta Brinck-Nehlin 

  Ledamöter  Annette Lundfall 

      Kicki Nielsen  

      Emely Pignatelli 

 Camilla Eskilsson 

   

  Anmält förhinder:                                Nancy Andreassen 

                                                   Aleksandar Petrovic  

                                                      

    

    Protokollet omfattar §§ 22 – 32.    
    

   §22 Mötets öppnande 
     Ordförande öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.  
    

   §23 Godkännande av dagordningen.         

   Dagordningen godkändes 

 

   §24 Val av justerare 

 Annette Lundfall utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

              

   §25 Föregående mötesprotokoll   

      Styrelsen gick igenom protokoll nr 4 - 2021.  

     Styrelsen beslutar att efter genomgång lägga protokollet till handlingarna.  
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   §26 Inkomna skrivelser 210324 -210421  

          

            

 
  Styrelsen beslutar efter genomgång att lägga inkomna skrivelser till handlingarna. 

     

   §27 Ekonomi 

Ekonomi   

Annette informerar om ekonomin.  Nedanstående filer bifogas protokollet  

a. Verifikationslista tom 22 april 

b. Balansrapport månadsöversikt tom 22 april 

c. Resultatrapport månadsöversikt tom 22 april  

   

  §28 rapport från kommittéernas verksamheter  

  

a. Informationskommittén:  

Diskuterade hur vi kan få våra medlemmar att uppdatera sina emailadresser. 

Nyhetsbrev planeras till slutet av maj  

Beslut: Pop up på hemsidan med uppmaning och länk till SKKs medlemsregister, 

uppmaning på Fb och i Pudelnytt 

Beslut: styrelsens medlemmar skickar lite info om sig själva till Emily inför 

nyhetsbrev 

 

b. Kommittén för arbetande pudlar: 

Diskuterade om hur man ev kan anordna introduktion, live eller webinarie,  av olika 

former av hundsport. Önskvärt med BPH tidigare än 2022 

Beslut: Britta undersöker vidare med brukshundklubbar i Småland och Blekinge om 

att anordna BPH för medlemmar i PK. 

 

c. Kommittén för medlemsvård och pudelvård: 

Diskuterade fortsättningskurs i pälsvård med XX  

Beslut: Emily P  håller kurs i vardags vård, två delar. Återkommer med tidpunkt. 

210324 Utdrag ur SKK-

kommittéers protokoll inför 

SPK CS möte 24 mars 

För kännedom   

210329 Beslut från 

Disciplinnämndens 

sammanträde 20210219 

För kännedom   

210311 Lista på handledare som 

gått SKK:s 

uppfödarutbildning 

( hamnat i skräpposten ) 

För kännedom   

210407 Uppdatering av Microsoft 

användningsvillkor 

För kännedom   

210409 Lista på domare, 

Pudelspecialister 

För kännedom   

210411 Utdrag ur SKK-protokoll 

inför SPK CS möte den 13 

april 

För kännedom   

210413 SLU Forskningsnytt 

Sport- och sällskapsdjur • 

april 2021 

För kännedom   
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Beslut: Fortsättningskurs planeras med XX i augusti. 

Beslut: Kicki N kollar datum för XX kurs. 

 

d. Avels och Uppfödarkommittén:  
Diskuterades åter att fler personer måste knytas till denna kommitté. Ev ett riktat seminarium 

till nya uppfödare.  
Beslut: Kicki undersöker möjligheterna att anordna en uppfödarutbildning i Södras regi. 

Beslut: Kicki tar kontakt med Lotta Sandell gällande kontaktuppgifter till nya uppfödare. 

                                 

e. Utställningskommittén:  

Cecilia har gjort ett upplägg för en exteriörbedömning i juni.   

Beslut: Cecilia H undersöker kostnad och bokar plats och domare om möjligt. 

Beslut: Cecilia gör en lista över utställningar 2022 

                       

 

 §29 Aktuella ärenden 

a. introduktion för nya styrelsemedlemmar 

Beslut: varje styrelsemedlem delger Kicki N punkter som känns aktuella inför  

introduktion av nya styrelsemedlemmar. KN sammanställer 

b. Arbeta fram checklista inför nytt verksamhetsår 

Beslut: varje styrelsemedlem delger Kicki N punkter som känns aktuella på en 

checklista inför nytt verksamhetsår. KN sammanställer.  

      

 §30 Övriga ärende 

a. Britta har varit i kontakt med studiefrämjandet.  

Beslut: Cecilia blir kontaktperson till Studiefrämjandet 

b. Förslag om fysiskt möte för styrelsen i sommar. 

c. Nästa möte den 18/5 kl 19.00 

 

§31 Mötet avslutas  

         Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

       

       Vid protokollet 

      

Kicki Nielsen                           Cecilia Hörnlund                    Annette Lundfall 

      sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


