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Protokoll 
Innehåller paragraferna 60-70 

60. Mötets öppnande 
Ordförande Annika Gripencreutz förklarade mötet öppnat och konstaterar att Petra Sandberg idag 
innehar ordinarie röst.  
 

61. Godkännande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg 
 

62. Val av mötessekreterare  
Petra Sandberg, vilken justerar protokollet ihop med ordförande 

 
63. Föregående mötesprotokoll och lades till handlingarna. 

 
64. Rapporter  

a. PF - styrelsens delegater delgav ett rekordkort årsmöte där det ekonomiska resultatet 
diskuterades dag 2. Upplevelsen är att det finns väldigt mycket positiv och handlingskraftiga 
idéer där fokus behöver riktas mot rasens bredd, ungdomar och uppfödare.  

b. Utställningsklippkurs med Freddie – Jenny H berättade om helgens event på hundsällskapet.  
c. Ekonomi 

Totalt på konton: XXX XXX sek 
d. Studiefrämjandets årsmöte – Petra berättade om årsmötet på Studiefrämjandet och att man 

bokat in ett möte för att få veta hur vi ska ta del av bidragen i bästa möjliga mån.  
 

65. Skrivelser 
a. Skrivelselistan kom ut med kort varsel och kommer att mailas ut och hanteras direkt efter 

mötet och stämmas av på distans så att den kan föras in i protokollet. Skrivelselistan bifogas 
protokollet.  

 
66. Aktiviteter:  

a. Förslag om alternativ till agilitysponsring 
Styrelsen har tagit del av förslaget kring förändring av agilitysponsring och finner att 
förslaget för helgkurs kommer att komma fler tillgodo. Styrelsen beslutar att föreslaget 
alternativ 1 är det man önskar gå vidare med. Förslaget bifogas som bilaga 1.  Styrelsen 
beslutar att se över möjligheterna att ta hela kostnaden för förslaget men att anmäld 
deltagare som avbokar får betala en kostnad för detta.  
 

67. Kommunikationskanaler  
a. PudelNytt – nästa manusstopp är 15/5. Uppfödare får rabatt på annons. Pudelnytt kommer 

bland annat att hantera semester med hund. Bild och text från Bad och fön kursen, Inger 
Hildebrand. Text från Vardagsvårdskursen, Annika Gripencreutz. Bild och text från 
Utställnings klippkurs och pudelpromenad, Jenny Havenäs. Annons för Pudelns dag, Malin 
Westholm. Annons för höstutställningen, Malin Westholm och Jenny Westerberg. Bild och 
text från utställningen i Gamlestadshallen, Jenny Havenäs. Ordförande påminner domarna 
om text från Gamlestadsutställningen. Text och bild från Viltspårkursen, Jenny Westerberg. 
Annonsera: Pudelns dag, Utställningen i oktober, sponsring av BPH – Jenny H och Malin 

b. Facebook  
i. Statistik på besökare – månadens bästa spridning hade vi på aprilskämtet. :-D 



 
 

c. Hemsida  
i. status på uppdateringsarbetet saknas. Malin W ska höra med Malin H igen.   

 
68. Övriga frågor  

Avregistrerade medlemmar – Inger undrar om vi borde göra en insats i att höra av oss till dem som 
valt att inte stå kvar som medlemmar. Vi funderar över om man åtminstone inte kan skicka ett mail 
till dem med aktiviteter som är planerade för det kommande månaderna eller liknande.  
 

69. Nästa möte 
Nästa möte hålls den 26/5 i samband med vår verksamhetsdag. Ordförande bjuder in berörda.  
 

70. Mötet avslutas 
Ordförande Annika Gripencreutz tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet 

 

 

Petra Sandberg   Annika Gripencreutz 

Mötessekreterare   Mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Skrivelser  20190325-20190414    
In/U
t 

Datum Ärende Från  Till   

In 2019-03-25 SPK m Årsmötesprotokoll SPK M sekr SPK V Styrelse Tagit del 
In 2019-03-26 Forskningsnyheter SLU SPK CS sekr SPK V Styrelse Tagit del 
In 2019-03-26 Inbjudan till livesänd inf från 

utbildningskommittén  
SPK CS sekr SPK V styrelse Tagit del - Malin 

anmäler sig 
In 2019-04-02 Fyrbodalpudlarna tackar för inbjudan 

till verksamhetsdag men meddelar 
förhinder  

SPK V ordf SPK V Ordf Tagit del 

In 2019-04-02 Remiss från SKK om värdegrund  SPK CS sekr SPK V Styrelse Tagit del - sekr 
svarar 

In 2019-04-02 Avisering om medlemslistor SPK CS 
medlemshan
t 

SPK V Styrelse Tagit del - kassör 
redogör 

In 2019-04-03 SPK n Mötesprotokoll 12 (?) och 13(?) 
2019, Årsmötesprotokoll 2019, 
Konstituerande mötesprotokoll 2019 
och Mötesprotokoll 2/2019   

SPK N sekr SPK V Styrelse Tagit del - Råder 
lite osäkerhet om 
vi uppfattat 
numreringen rätt. 

Ut 2019-04-05 Ordf ställer fråga till ordf SPK n för att 
höra hur de hanterat sponsoravtalet 
med Royal för deras inofficiella 
utställningar. 

SPK V ordf SPK N ordf  

In 2019-04-08 SPK m Mötesprotokoll 4/2019 - tagit 
del 

SPK M sekr SPK V Styrelse Tagit del 

In  2019-04-09 Annons MG Events  MG Events SPK V ordf Tagit del 
In 2019-04-09 Ordf SPK n återkopplar på 

frågeställningen från den 5/4. 
SPK N ordf SPK V Styrelse Tagit del och vi 

avvaktar CS inlägg 
i ärendet 
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