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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

                

 Protokoll nr 6- 2021 fört vid möte med Svenska Pudelklubben    

Södra avdelningen den 25 maj 2021 
 

 

                

   Teamsmöte    kl 19.00 – 20.30 

        

  Närvarande:     Ordförande    Cecilia Hörnlund 

                                     Vice Ordf Britta Brinck-Nehlin 

  Ledamöter  Annette Lundfall 

      Kicki Nielsen  

      Emely Pignatelli 

   Alexandar Petrovic 

 Camilla Eskilsson 

 Nancy Andreassen 

 Mona Woin 

   

                                                      

    

  

    Protokollet omfattar §§ 32 – 41.    
    

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

   §33 Godkännande av dagordningen.         

Dagordningen godkändes med en ändring, Utställningskommittens rapport under §38 lades 

först. 

 

   §34 Val av justerare 

 Nancy Andreassen utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

              

   §35 Föregående mötesprotokoll   

      Styrelsen gick igenom protokoll nr 5 - 2021.  

     Styrelsen beslutar att efter genomgång lägga protokollet till handlingarna.  
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   §36 Inkomna skrivelser 210422- 210517   

            

210423 SKK lanserar upprop- 

Stoppa hundsmuggling och 

massimport av hundar! 

För kännedom   

210426 Utdrag ur SKK-protokoll 

till SPK CS möte 27 april 

För kännedom   

210509 Utdrag ur SKK-protokoll 

för SPK CS möte 11 maj 

För kännedom   

210517 Information om 

Coronaregler SKK 

För kännedom   

 
  Styrelsen beslutar efter genomgång att lägga inkomna skrivelser till handlingarna. 

     

   §37 Ekonomi 

Ekonomi   

Annette informerar om ekonomin.  Nedanstående filer bifogas protokollet  

 

a. Verifikationslista avseende perioden 22 april-24 maj 

b. Balansrapport månadsöversikt tom 24 maj 

c. Resultatrapport månadsöversikt tom 24 maj 

 

Beslut: Kicki påminner XX och XX att skicka in faktura för Vardagsvård resp web-

klippkurs  

   

  §38 rapport från kommittéernas verksamheter  

  

a. Informationskommittén:  

Diskuterade Nyhetsbrev från södra avdelning, vi skickar även till icke medlemmar 

som anmält intresse av att få nyhetsbrevet. Pop-up fönster där man kan anmäla 

intresse av att få nyhetsbrevet finns nu på hemsidan. Deadline nästa PN den 1 

september 

 

b. Kommittén för arbetande pudlar: 

Britta B N redogjorde för sina kontakter med olika brukshundklubbars möjligheter att 

anordna BPH för PK. De flesta klubbar är inriktade mot MH.  

Beslut: Britta B N kontaktar vår CS kontakt för arbetande pudlar om PKs hållning 

gällande MH el BPH.  

 

c. Kommittén för medlemsvård och pudelvård: 

Diskuterade fortsättningskurs i pälsvård med XX och kurs i vardagsvård med Emily 

Pignatelli.   

Beslut: Emily P håller kurs i vardags vård, två delar den 18/9 och den 25/9. Emily 

undersöker lämplig lokal. 

Beslut: Fortsättningskurs planeras med XX den 28/8 kl 11-14 

Beslut: Pudelpromenad hålls i Höör den 13/6 av XX och XX. 

 

d. Avels och Uppfödarkommittén:  
Vi gick kortfattat igenom minnesanteckningarna och plan för fortsatt arbete med RAS från 

mötet med CS och avdelningarna.  

Vi arbetar med att få till stånd en uppfödarutbildning för främst nyblivna uppfödare. 
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e. Utställningskommittén:  

Exteriörbedömning 12 juni i Hässleholm. Fredrik Nilsson domare.  På plats finns Cecilia H 

och Nancy A. Anmälan och övriga uppgifter ligger FB och hemsida. 

Utställningen i Falsterbo finns fortfarande med i planeringen, men vi inväntar Sydskånska 

KKs besked utifrån nya riktlinjer från FHM och SKK.  

Alexandar redogör för kommittens planer framöver. Oktober utställningen planeras, men det 

är fortfarande osäkert om den går att genomföra. Gäller särskilt valputställningen. Allt beror 

på riktlinjer från FHM och SKK angående Covid. Pudelfesten med tillhörande 

klippseminarium planeras. 

Beslut: Det upplägg för Pudelfesten som inte kunde genomföras 2020 lyfts över till hösten 

2021. Planerad klippdemonstration av Mirko Matcovic. 

Beslut: Annette L mailar ut information om exteriörbedömning till Södra avd. medlemmar 

                       

 

 §39 Aktuella ärenden 

 

      

 §40 Övriga ärende 

Beslut: Teamslänk till styrelsemöten finns i det mail med kallelse och dagordning 

som skickas ut inför varje möte 

 

Nästa möte den 15/6 

 

§41 Mötet avslutas  

           Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

       

       Vid protokollet 

      

Kicki Nielsen                           Cecilia Hörnlund                    Nancy Andreassen 

      sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


