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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

                

 Protokoll nr 4- 2022 fört vid möte med Svenska Pudelklubben    

Södra avdelningen den 20 februari 2022 
 

 

                

    

        

  Närvarande:    Ordförande    Cecilia Hörnlund 

                                    Vice Ordf Kicki Nielsen 

  Sekreterare  Kicki Nielsen 

  Kassör  Vakant 

 Ledamöter  Agneta Rahmberg 

   Barbro Hagersten 

    

  Suppleanter  Emily Pignatelli 

    Nancy Andreassen 

  

  Anmält förhinder:    Alexandar Petrovic 

      Mona Woin 

      Lauren Whittaker 

                                                     

   

   

    Protokollet omfattar §§ 33-42  
    

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

   §34 Godkännande av dagordningen.         

Dagordningen godkändes   

 

   §35 Val av justerare 

 Agneta Rahmberg utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

                

  § 36 Föregående mötesprotokoll   

      Protokoll nr 2 och 3 - 2022.  

     Styrelsen beslutar att efter genomgång lägga protokollet till handlingarna.  
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   §37 Ekonomi 

Ordförande har kontakt med en revisor utanför styrelsen som åtagit sig klubbens 

bokföring. Diskussioner förs om omfattningen och vi har ännu inte inhämtat någon 

offert. Vissa arbetsuppgifter inom föreningen som tidigare kassör utfört kommer att 

fördelas mellan ledamöterna.  

 

Beslut: klubbens ordförande Cecilia Hörnlund xxxxxx-xxxx och ledamoten Barbro 

Hagersten xxxxxx-xxxx tecknar föreningen tillsammans och var för sig.  Cecilia 

Hörnlund och Barbro Hagersten  tecknar tillsammans klubbens konto Handelsbanken  

xx Samt var för sig konto Handelsbanken xx 

 

Beslut: Barbro Hagersten betalar klubbens räkningar. 

  

  §38 Utställning Svalöv 

 Bollföreningen i Svalöv håller kiosken öppen. lättare förtäring, drycker och fika 

 finns att köpa.  

 Beslut: Cecilia kontaktar Jenny Maltin och undersöker catering till funktionärer 

 Beslut: Nancy undersöker priser inför utställningen utöver de från våra sponsorer. 

 

  §39 rapport från kommittéernas verksamheter  
 

a. Informationskommittén: manus till PN inskickat, arbetet med strukturen på 

hemsidan fortsätter. Styrelsens forum mellan styrelsemötena är företrädesvis FB 

gruppen ”SPK Södra Avdelningens Styrelsegrupp” i Messengergruppen försvinner 

konversationen snabbt i flödet.  

 

b. Kommittén för arbetande pudlar:  

BPH i Örkelljunga är fulltecknad. Vi inväntar datum gällande BPH i Saxnäs, Öland. 

Vi har bokat tid för BPH i Aneby den 12/6 och har bjudit in Pudelklubben 

mellansvenska avdelningen till ett samarrangemang. Lauren Whittaker har kontakt 

med Aneby BK och Sussi Broman, BPH ansvarig i Mellansvenska avdelningen.  

Priset är 900kr/hund.  

 

c. Kommittén för medlems- och pudelvård: En klippkurs Second Puppy planeras i 

Småland och en kurs i vardagsvård i Höör. Planering inför Pudelns dag har 

påbörjats, det görs tillsammans med kommitten för arbetande pudlar. Planerar en 

ringträning inför vårens och sommarens utställningar och en kurs i avancerad 

handling. Planerar föreläsning inför vårens medlems och uppfödarmöte. 

 

d. Uppfödar o avelskommittén: önskemål om att planera ett uppfödarmöte om pudelns 

anatomi och rörelser 

 

e. Utställningskommittén: se §38.  

    

 

§ 40 Ytterligare kommitteer 

  Kan vi ha fler kommittéer än de nuvarande? Vad säger stadgarna. Kicki kollar.  
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§ 41 Övriga ärende 

 Påminnelse. Den 3 mars kl 19.00 har Södra avdelningen ett teams möte med CS.  

  PF hålls den 9-10 april 

    

§42 Mötet avslutas  

        Ordförande tackar och avslutar mötet.  

        

 

       

       Vid protokollet 

      

Kicki Nielsen                           Cecilia Hörnlund                    Agneta Rahmberg 

      sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


