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AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

                

 Protokoll nr 9 2022 fört vid möte med Svenska Pudelklubben    

Södra avdelningen den 14 juni 2022 
 

                

    

        

  Närvarande:   Ordförande     Cecilia Hörnlund 

                                   Vice Ordf Kicki Nielsen 

 Sekreterare Kicki Nielsen 

 Ledamöter Agneta Rahmberg 

  Barbro Hagersten   

 Suppleant Nancy Andreassen 

   Emily Pignatelli   

 

 Anmält förhinder:  Alexandar Petrovic 

   

  Frånvarande :   Mona Woin  

     

      

         

                                                       

  

    Protokollet omfattar §§ 87-99  
    

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

   §88 Godkännande av dagordningen.         

 Dagordningen godkändes med tillägget att höstens Pudelfest läggs som §93 och §95 

stryks och avhandlas under §97 

 

   §89 Val av justerare 

  Agneta Rahmberg utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

                

  § 90 Föregående mötesprotokoll   

 Protokoll nr 7 och 8 gicks igenom och lades till handlingarna  
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       §91 Inkomna skrivelser 220501-220607 

 

Datum Ärende Hantering Åtgärd senast Ansvarig 

     

220517 Skälig kostnad från 

Folksam 

För kännedom   

220518 Katalog för PC i 

Google - osäkra appar 

För kännedom   

220519 Kontaktpersoner i alla 

PK avdelningar 

För kännedom   

220519 Webadmins från Malin 

Hult 

Svar Snarast  

220525 CS protokoll nr 3-2022 För kännedom   

220603 Utdrag ur SKK-

protokoll för SPK CS 

möte 14 juni 

För kännedom   

 

 Styrelsen beslutar efter genomgång att lägga inkomna skrivelser till handlingarna. 
    

   §92 Pudelseminarium Jönköping 

17-18/9 -22 . Agneta, Emily, Kicki, Cecilia, Nancy och Barbro deltar  

 

   §93 Pudelfest och klipphelg 

Ett upplägg för klipphelgen diskuterades, grundplanen är lagd, ekonomin gås igenom 

för senare beslut. 

  

   §94 Ekonomi 

Barbro har kontakt med vår bokförare, skickar betalda fakturor för kontering. 

Ekonomin är i balans. Vår bokförare har fått besked om att olika evenemang ska 

bokföras så att vi kan få ut uppgifter om ekonomin gällande specifika evenemang. 

 

§95  Policy för uppvaktning 

 Det finns en policy i vår handbok.  

 

  

 §96 Rapport från kommittéernas verksamheter  
 

i. Informationskommittén : Emily undersöker om vi kan öppna en gemensam 

kalander för styrelsegruppen. Inför varje PNs manusstopp  skickas text och 

bilder från våra olika aktiviteter till Cecilia. 

ii. Kommittén för arbetande pudlar : BPH i Aneby inställt pga sjukdom 

smålandsgruppen anordnar BPH i Småland till hösten             

iii. Kommittén för medlems- och pudelvård:   

Höstens aktiviteter: 

Pudelfest och klipphelg i oktober/november 

Hundträff med vardagslydnad 

Klippträff på Satchmoos 

Vi har fått förfrågan om att delta med en rasmonter på Jägersro derbyt, likaså 

en hopptävling med storpudel på Falsterbo Horse Show, Tyvärr har inte 

någon av oss tid utöver de åtaganden vi redan har för PK 
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iv. Uppfödar o avelskommittén: uppfödarträff gällande ny konsumentköplag 

diskuterades. 

v. Utställningskommittén:  Höstens utställningar i Qpoolen diskuterades. Pm 

skickas till Emily och läggs ut i våra kanaler. Länk för anmälan läggas ut så 

tidigt det går. Vi vidtalar våra kontakter som kan tänkas hjälpa oss med olika 

arbetsuppgifter på utställningarna. 

 

§97 Höstens möten  

 16/8, 13/9, 4/10, 8/11, 6/12, 10/1 -23 

 Fysiskt möte i sommar diskuterades. Cecilia återkommer med förslag på datum. 

 

§ 98 Övriga ärenden 

 Diskuterade möjligheten att bjuda in våra medhjälpare utanför styrelsen som verkar för 

Pudelklubbens södra avdelning till Pudelfesten. 

 

§99 Mötet avslutas  

        Ordförande tackar och avslutar mötet.  

       Nästa möte den 16/8 

 

       

       Vid protokollet 

      

Kicki Nielsen                           Cecilia Hörnlund                    Agneta Rahmberg 

      sekreterare                            ordförande                            justerare                         


