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 Protokoll nr 5 2022 fört vid extra styrelsemöte med Svenska 

Pudelklubben Södra avdelningen den 8 mars 2022 
 

 

                

    

        

  Närvarande:    Ordförande    Cecilia Hörnlund 

                                    Vice Ordf Kicki Nielsen 

  Sekreterare  Kicki Nielsen 

  Kassör  Vakant 

 Ledamöter  Agneta Rahmberg 

   Barbro Hagersten 

   Alexander Petrovic 

   Lauren Whittaker 

  Suppleanter  Emily Pignatelli 

    Nancy Andreassen 

  

  Anmält förhinder:    Mona Woin 

       

                                                     

   

   

    Protokollet omfattar §§ 43-52  
    

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

   §44 Godkännande av dagordningen.         

Dagordningen godkändes   

 

   §45 Val av justerare 

 Barbro Hagersten utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

                

  § 46 Ekonomi  

 Fråga om avgift för vårt planerade weekendläger ställdes, vi funderar till nästa möte. 

    Angående Pudelklubben Södra avdelningens bokföring       

   Beslut: beslöts att Rikard Klang sköter vår bokföring till en ersättning av 8300 Kr plus  

moms per år inklusive bokslut. 
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  §47Utställning Svalöv 

 74 hundar anmälda 

 Beslut: Kicki kontaktar XX och verifierar erbjudandet om hjälp vid 

 Utställningen i Svalöv 

 Beslut: Cecilia kontaktar XX om detsamma samt bedömning av barn med hund 

 

  § 48 Pudelfullmäktige 

Valda delegater deltar , Cecilia Hörnlund, Kicki Nielsen, Agneta Rahmberg, Mikael 

Nilsson och Doris Backe. Handlingar sänds ut genom email. Vill man ha i 

pappersform kontaktas CS snarast.    

 

§ 49 Utställningsansökningar 2024 

Vi ansöker om utställning i Svalöv på våren och en dubbelutställning på rasspecialen 

i samband med höstens utställning i Qpoolen 

Webbmöte med SKK angående anmälningsförfarande den 9/3 eller 10/3 

Beslut: Cecilia ansvarar för att ansökningshandlingarna tillsänds Skk 

  

§ 50 Info från FCI och SKK 

Fci har öppnat ett konto för insamling av medel till stöd för Ukrainas uppfödare och 

hundar. Ett upprop finns från en rasklubb att skänka fem kr per medlem till 

Ukrainska uppfödare och hundar. Västras avdelning har skickat en fråga till alla 

avdelningar gällande detsamma. Styrelsen önskar ett gemensamt beslut gällande alla 

avdelningar i Pudelklubben 

Beslut: Kicki undersöker vilken hållning övriga avdelningar har i frågan 

 

Beslut från SKK att inte registrera hundar som importerats till Sverige efter den 

15mars.  

    

§ 51 Övriga ärenden 

 Valberedningen har haft möte, de har tagit kontakt med vår sekreterare och 

 efterfrågat vilka kompetenser som behövs i styrelsen inför nästa val vid årsmötet 

 2023. Vidare kontakt mellan styrelse och valberedning sköts av Cecilia Hörnlund 

 

Domarna Anna Friberg och Lena Persson vill utöka sitt rasregister, Svar till CS 

snarast 

 

Datum för årets möten finns i vår FB grupp. Kicki skickar ut uppdaterad 

Årskalender till alla. 

 

§52 Mötet avslutas  

        Ordförande tackar och avslutar mötet.  

        

       

       Vid protokollet 

      

Kicki Nielsen                           Cecilia Hörnlund                    Barbro Hagersten 

      sekreterare                            ordförande                            justerare                         

    

 


