
 

Styrelsemöte 6 Den 2020-05-05 
Svenska Pudelklubben Västra 
Avdelningen  
Mötet sker per telefon för samtliga. 
 
Närvarande Frånvarande 
Annika Gripenqreutz 
Gunilla Norström  
Anna-Karin Johansson 
Inger Hildebrand  
Malin Westholm
Annette Sandberg  
Charlotte Åsberg 
Anna Lind 
Elisabeth Drake  
 

 

Dagordning  
Styrelsemöte per telefon för Svenska Pudelklubben Västra Avdelningen  
den 2020-05-05 kl 18 
 

§74 Mötets öppnande  
Ordförande Annika Gripenqreutz hälsar alla välkomna och  förklarar mötet öppnat 

§75 Godkännande av dagordningen  
Den föreslagna dagordningen godkänns 



 

§76 Val av mötessekreterare  

Mötet väljer Gunilla Norström som dagens sekreterare  

§77 Föregående mötesprotokoll  
Gunilla går igenom föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll nr 5-2020 godkänns och läggs till handlingarna. 

§78 Ekonomi  
Totala likvida medel på konton: 125.009 kr 
Leverantörsskuld: 4.520 kr 
  
Antal medlemmar: 595 st 
  
10 BPH platser bokade 29/8 2020 hos Sanden och SPKv betalar in avgiften på 8.000 kr till 
VAKK. 
Deltagarna betalar in 600 kr/hund till SPKv:s postgiro  samt  anmäler till kassörsmailen. 
 

§79 Skrivelselista 
Genomgång av skrivelselistan, se bilaga 1 

§80 Rapporter  
Petra har avsagt sig uppdraget att vara kontaktperson mot studiefrämjandet.  
Fråga ställs till Marie Carlén om hon vill ta uppdraget. 

§81 Covid -19  
SKK har beslutat att ställa in samtliga stora utställningar till om med den 31/8 2020. De har 
lättat på restriktionerna och följer nu regeringens riktlinje. Vid arrangemang måste vi sörja för 
att det tillåtna antal personer inte överskrids, att vi informerar om säkerhetsavstånd, 



 
förhållningsregler och att arrangör sörjer för möjligheterna att deltagarna ska kunna hålla en 
bra hygiennivå. Det finns farhåga att restriktionerna fortgår under hösten 2020. 

§82 Kommunikationskanaler  

a. PudelNytt (manusstopp 15/5) 
Annonser klara. “Ordförandet har ordet” är klart. Styrelsen kikar på om vi har någon i 
klubben som kan skriva om förslag på aktiviteter som kan göras.  
Beslut tas att inkommet matierial måste inkomma till ledamotb@pudelklubben.se  2 
dagar innan manusstopp.  

b. Facebook  
På grund av rådande läge har avdelningen inte varit så aktiva på Facebook.  
Styrelsen tittar på olika aktiviteter som medlemmar kan göra och skicka in bilder på. 
Malin lägger upp filer för telefonmöten samt Ruchfiles på Styrelsegruppens facebooksida. 

c. Hemsida  
Den nya hemsidan är under uppdatering.  

d. Mailkonton  
En person i styrelsen har inte fått ordning på sitt mailkonto än, resterande har fått mailen att 
fungera. 

§83 Domare  
Punkten bordläggs till nästa möte. En represetant från domaresgruppen bjuds in till 
nästkommande möte för att reda ut en del frågor. 

§ 84 Verksamhetsdagen 
Beslut att verksamhetsdagen blir den 15/8 2020 

mailto:ledamotb@pudelklubben.se


 

§85 Övriga frågor  

a. aktiviteter 
Förslag på aktiviteter: 
Inofficiell utställning digitalt under hösten 
styrelsen marknadsför Svenska Pudelklubbens Instagramkonto  
Beslut tas att Pudelns dag 2020 kommer inte att genomföras på grund av 
rådande läge med Covid -19 

b. Publicering av protokoll 
Mötenas protokoll har inte lagts upp under året. 
Beslut tas att protokoll ska kungöras senast två veckor efter genomfört möte. 

§86 Nästa möte  
Sker den 2020-06-16 kl 18 per telefon 

§87 Mötet avslutas 
Ordförande Annika Gripenqreutz tackar för mötet och i förklarar mötet avslutat 
 
Vid protokollet 
 
 
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Gunilla Norström Annika Gripenqreutz 
Sekreterare Ordförande 
 
  



 

Bilaga 1 
 

 Skrivelser  2020-04-22-2020-05-12   

 

In/U
t 

Datum Ärende Från  Till  

In 2020-04-25 Information om fortsatt avstängd exteriördomare Sekreterare SPK 
Centralstyrelse 

SPKv styrelse 

In 2020-04-29 Datum för PF: 31 maj Ordf SPK SPKv styrelse 

In 2020-05-03 Minnesanteckningar Verksamhetskonferens 2019 Ordf SPK SPKv styrelse 

In 2020-05-04 Utdrag ur kommande CS protokoll nr 4-2020 SKK SPKv styrelse 

In 2020-05-04 Listor i Rush files Medlemshanterare SPKv styrelse 

In 2020-05-05 Forskningsnyheter maj 2020 Framtidensdjur SLU SPKv styrelse 

In 2020-05-05 Pudelnationalen och Pudel-SM 2020 inställda Ordf SPK SPKv styrelse 

 


