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 Protokoll nr 1- 2022 fört vid möte med Svenska Pudelklubben    

Södra avdelningen den 11 januari 2022 
 

 

                

    

        

  Närvarande:     Ordförande    Cecilia Hörnlund 

                                     Vice Ordf Kicki Nielsen 

  Ledamöter  Annette Lundfall 

   Nancy Andreassen 

    Emily Pignatelli 

    Mona Woin 

    Alexander Petrovic 

   

Anmält förhinder:     

                                                     

   

   

    Protokollet omfattar §§ 1- 13  
    

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

   §2 Godkännande av dagordningen.         

Dagordningen godkändes   

 

   §3 Val av justerare 

 Nancy Andreassen utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

                

  § 4 Föregående mötesprotokoll   

      Protokoll nr 11 - 2021.  

     Styrelsen beslutar att efter genomgång lägga protokollet till handlingarna.  
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   §5 Inkomna skrivelser 211209-220110 

 

211211 Föreningskunskap på 

distans - kursstart 26 januari 

2022 

För kännedom   

211220 Information från SKK. 

Reseersättning .Bulgariska 

KK 

 

För kännedom   

211222 Info från SKK ang Covid 

restriktioner 

För kännedom   

210105 Info till alla klubbar 

Dispenser pga Corona 

För kännedom   

220107 Utdrag ur SKK-protokoll 

till SPK CS möte 11 januari 

2022 

För kännedom   

 

 Styrelsen beslutar efter genomgång att lägga inkomna skrivelser till handlingarna. 

     

 

   §6 Ekonomi 

  

Annette informerar om ekonomin. Nedanstående filer bifogas protokollet  

a. verifikationslista 210101-211231 

b. Huvudbok 210101-211231 

c. Balansrapport 210101-211231 

d. Resultatrapport 210101-211231 

e. Budget 210101-211231 

 

Året som gått har renderat ett ganska stort överskott vilket till stor del beror 

på att de aktiviter vi kunnat genomföra varit välbesökta och att några av våra 

större utgiftsposter såsom Pudel / klippfesten blev inställd liksom fysiskt 

möte för verksamhetskonferens och PF. 

 

Beslut: Förslag till 2022 års budget godkändes av styrelsen. 

 

 

  §7 Rapport från kommittéernas verksamheter  
 

a. Informationskommittén:  Administrationen av emailadresser behöver underlättas 

genom att alla kontaktuppgifter läggs på en sida.  

 

b. Kommittén för arbetande pudlar:  

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

Lundahl.  För närvarande ett fåtal anmälda. Vi skickar ut inbjudan genom email och 

hoppas kunna fylla platserna. 
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c. Kommittén för medlems- och pudelvård:  

Studiefrämjandet har en webbaserad kurs gällande Zoommöten med röstförfarande. 

Kursen är den 2/2. Om vi beslutar kan ordf, sekreterare och tekniskt ansvarig delta.  

 

d. Uppfödar o avelskommittén:  

Utbildning till Handledare i KKs fjärruppfödarutbildingar kommer att startas till 

hösten. Förslag att tillfråga Södra avdelningens mentorer om ev intresse för 

utbildningen. 

Flerfärgade pudlar kan inte längre registreras i KK. 

 

e. Utställningskommittén:  

Kritiklappar från våra utställningar ska sparas i fem år. 

 

    

§8 Utställning 

 Beslut: Tjänsten för registrering av utställningsresultat köps in från KK gällande 

 vårens utställningar i Svalöv och Hässleholm. 

 

 

§9 Kommande årsmöte 

 Inget fysiskt möte kan hållas pga av covidrestriktioner. Vi undersöker 

 möjligheterna att hålla ett digitalt årsmöte. 

 Rosetter och diplom skickas till berörda, ombesörjs av Cecilia. 

 Vi har ännu inte mottagit någon motion. 

 Södras stjärna utställning och årets arbetande pudel disuterades. 

§10 Inköp 

 Beslut: Inköp av tre bord, sex stolar, fem pumptermosar. Nancy och Cecilia 

 ombesörjer detta 

 Inköp av rosetter av diskuterades. 

 

§11 Aktuella ärenden 

 

§12 Övriga ärende  

 

§13 Mötet avslutas  

        Ordförande tackar och avslutar mötet.  

       Nästa möte den 24 januari kl 19.00 

 

       

       Vid protokollet 

      

Kicki Nielsen                           Cecilia Hörnlund                    Nancy Andreassen 

      sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


