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 Protokoll nr 11-2021 fört vid möte med Svenska Pudelklubben    

Södra avdelningen den 14 december 2021 
 

 

                

    

        

  Närvarande:     Ordförande    Cecilia Hörnlund 

                                     Vice Ordf Kicki Nielsen 

  Ledamöter  Annette Lundfall 

   Nancy Andreassen 

    Emily Pignatelli 

    Mona Woin 

  

  Anmält förhinder:    Alexandar Petrovic 

                                                     

   

   

    Protokollet omfattar §§ 89-98  
    

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

   §90 Godkännande av dagordningen.         

Dagordningen godkändes   

 

   §91 Val av justerare 

 Mona Woin utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

                

  § 92 Föregående mötesprotokoll   

      Protokoll nr 10 - 2021.  

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

 

211115 Uppfödarebrev till alla 

pudeluppfödare 

För kännedom   

211115 MH/BPH Svar till Leone 

Nyman 

snarast Cecilia   

211117 Information från CS till 

avdelningarna 

Ska läsas av alla   

211202 Utdrag ur SKK-protokoll 

till SPK CS möte 7 dec 

För kännedom   

211203 Åtgärder mot Covid-19 För kännedom   

211207 VB: KF-protokollet För kännedom   

211208 Handbok på remiss Svar genom länk i 

mail 

Senast 28/1 Cecilia och Kicki 

  
  

 Styrelsen beslutar efter genomgång att lägga inkomna skrivelser till handlingarna. 
     

 

   §94 Ekonomi 

Ekonomi   

Annette informerar om ekonomin. Nedanstående filer bifogas protokollet  

a. verifikationslista 13 nov tom 14 dec 

b. Balansrapport månadsöversikt per 14 dec 

c. Resultatrapport månadsöversikt per 14 dec 

 

Annette har några pärmar som ska arkiveras innan hon avslutar sitt uppdrag som 

kassör. Annette har också kritiklappar. Cecilia kollar hur länge de ska sparas 

 

 

  §95 rapport från kommittéernas verksamheter  
 

a. Informationskommittén:  manusstopp PN 15 februari  

 

b. Kommittén för arbetande pudlar:  

Vi har plats för BPH våren 2022 i Örkelljunga anmälan görs till direkt till Ken 

Lundahl.  Cecilia skickar underlag till Emily för publicering, skickas också ut till 

medlemmar via email. Vi inväntar datum gällande BPH i Saxnäs, Öland. Vi 

diskuterade frågan om aktiviteter som fokuserar på olika hundsporter. Efterfrågan 

har varit låg trots inbjudan genom email.  Mötet anser att vi fortsätter med dessa och 

hoppas på större deltagande.  

 

c. Kommittén för medlems- och pudelvård:  

Agendan är snart klar. Många av våra ledare för höstens aktiviteter engagerar sig 

även nästa år. Vi har kontakt med två medlemmar förutom vårt ombud som bildar en 

Smålandssektion.  
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d. Uppfödar o avelskommittén:  

Färggenetik den 27 november var uppskattad. Tyvärr flera återbud pga av sjukdom 

och covidrestriktioner. Ev anatomi föreläsning till våren. 

 

e. Utställningskommittén:  

Vi behöver köpa in bord och stolar av plast till våra utställningar.  

    

§96  Kommande årsmöte 

6/2 kl tillgång till lokalen 12.30 mötet börjar kl 14.00 Alla i styrelsen bör delta 

Senast tre veckor före ordinarie årsmöte ska styrelsens verksamhetsberättelse 

med balans- och resultaträkning överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska finnas 

tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före mötet 

 

  

§97 Övriga ärende 

Emily övertar inloggningen till vårt medlemsregister, tar kontakt med Malin Hult som 

administrerar detta.  

  

 

§98 Mötet avslutas  

        Ordförande tackar och avslutar mötet.  

       Nästa möte den 11 januari 

 

       

       Vid protokollet 

      

Kicki Nielsen                           Cecilia Hörnlund                    Mona Woin 

      sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


