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 Protokoll nr 10- 2021 fört vid möte med Svenska Pudelklubben    

Södra avdelningen den 16 november 2021 
 

 

                

    

        

  Närvarande:     Ordförande    Cecilia Hörnlund 

                                     Vice Ordf Kicki Nielsen 

  Ledamöter  Annette Lundfall 

   Nancy Andreassen 

    Alexandar Petrovic 

  

  Anmält förhinder:    Emily Pignatelli 

                                                    

   

   

    Protokollet omfattar §§ 77-88   
    

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

   §78 Godkännande av dagordningen.         

Dagordningen godkändes   

 

   §79 Val av justerare 

 Annette Lundfall utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

              

   §80 Valberedningen 

 Valberedningen redogjorde för sitt arbete 

   

  § 81Föregående mötesprotokoll   

      Styrelsen gick igenom protokoll nr 9 - 2021.  

     Styrelsen beslutar att efter genomgång lägga protokollet till handlingarna.  
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   §70 Inkomna skrivelser 210916-211110 

 

210925 Beslut från 

Disciplinnämndens 

sammanträde 20210827 

För kännedom   

211001 Nya anvisningar för 

verksamhet vid s k 

hundförbudstiden 

För kännedom   

211011 Nyttan av kritiker och SRD-

Rapporter 

För kännedom   

211021 Information från CS till 

avdelningarna 

För kännedom   

211027 Uppfödarebrev till alla 

pudeluppfödare 

För kännedom   

211105 Utdrag från SKK-protokoll 

till SPK CS möte 9 nov 

För kännedom   

211110 Domarutbildning 2022 

rallylydnad Övre Norrland 

För kännedom   

 
  Styrelsen beslutar efter genomgång att lägga inkomna skrivelser till handlingarna. 

     

   §83 Ekonomi 

Ekonomi   

Annette informerar om ekonomin.  Nedanstående filer bifogas protokollet  

a. huvudbok från 15 aug tom 13 nov 

b. Balansrapport per 13 nov 

c. Resultatrapport per 13 nov 

 
§84 Verksamhetskonferens den 21 november. 

Från styrelsen deltar Alexandar Petrovic, Nancy Andressen  

 

  §85 rapport från kommittéernas verksamheter  
a. Informationskommittén:    

bilder från våra aktiviteter skickas på email till Cecilia H inte på messenger. Vid 

förändringar i text på våra aktiviteter ska all ursprunglig information ligga kvar.  

 b.    Kommittén för arbetande pudlar:  

Vi har plats för BPH våren 2022 i Örkelljunga och Saxnäs på Öland                 

b. Kommittén för medlems- och pudelvård:  

Vi upprepar det mesta av de aktiviteter vi har haft under hösten. Önskemål om 

frisyrklippning och utställningsträning har inkommit till styrelsen. 

c. Uppfödar o avelskommittén:  

Färggenetik den 27 november 11-13. Samling och fika 10,30. Ev anatomi 

föreläsning till våren. 

d. Utställningskommittén:   

Med anledning av många sena anmälningar till våra utställningar togs nedan beslut 

Beslut: anmälningsavgiften 295 kr höjs med 100 kr till 395 kr tio dagar före 

senaste anmälningsdag. Anmälningsavgiften för valp höjs med sjuttio kr tio dagar 

före senaste anmälningsdag. 

Beslut: Cecilia undersöker hur vi framöver löser beställning av prisrosetter.          
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§86  Kommande årsmöte 

       Lokal Immanuelkyrkan i Höör den 6/2 kl 14. Vi har tillträde till lokalen från 12.30 

       Jonas Öhrn är mötesordförande. 

 

  

§75 Övriga ärende 
       Emily P kommer att ta hand om våra medlemsutskick.  

        Annette L skickar Studiefrämjandets kontaktuppgifter till Kicki N 

 

§65 Mötet avslutas  

       Ordförande tackar och avslutar mötet.  

      Nästa möte den 14 december 

 

       

       Vid protokollet 

      

Kicki Nielsen                           Cecilia Hörnlund                    Annette Lundfall 

      sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


