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Datum: 2020-06-16 
Tid: 18.00 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande Frånvarande 
Annika Gripencreutz Anna-Karin Johansson 
Gunilla Norström Charlotte Åsberg
Inger Hildebrand Elisabeth Drake
Malin Westholm
Annette Sandberg  
Anna Lind 
 

 

Dagordning Styrelsemöte 
 

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

§89 Godkännande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkänns 

§90 Val av mötessekreterare 

Mötet väljer Gunilla Norström som dagens sekreterare 

§91 Föregående mötesprotokoll 
Annika går igenom föregående mötesprotokoll 
Beslut: Föregående protokoll nr 6-2020 godkänns och läggs till handlingarna. 

§92 Rapporter  

1. Ekonomi 
 Redovisning av ekonomin görs muntligt.  
På grund av Covid -19 är majoriteten av aktiviteterna inställda vilket brukar ge 
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inkomster men också kostnader. Ekonomin är god efter omständigheterna. Dock följer 
vi inte budget på grund av rådande omständigheter av Covid -19. 

2. Utställningsgrupp – domare och utställningsplanering  
Då Elisabeth för tillfället har fullt upp privat, hoppar Anna in som kontaktperson för 
domarkommiten.  
Medlemmarna i domarkommiten har aviserat att de vill avsäga sig uppdraget och 
styrelsen behöver titta på lämpliga personer som kan ingå i kommitten.  
Beslut: Anna blir ny kontaktperson för utställningskommitén 
Beslut. Anna tillfrågar Markus Gissén om att vara domare till rasspecial 
2022-10-10 
Beslut: Anna tittar på förslag för domare till Inofficiell utställning Tjolöholm 
2021 
Beslut: Styrelsen tittar på nya medlemmar i domarkommitten under hösten. 

3. Uppfödargrupp – hur går arbetet  
Gruppen ser gärna att det blir någon aktivitet för uppfödare under hösten så att dessa 
kan lära känna varandra. 
Beslut. Styrelsen ger mandat till Inger och Annette att ta fram en aktivitet 

 

§93 Skrivelser  
Genomgång av skrivelselistan, se bilaga 1. 
Skrivelsen saknar mail mellan 10/5-22/5  
Beslut: Styrelsen återremitterar skrivelsen till ledamot som gjort skrivelsen. 
 
Ang. skrivelse från Valberedningen 20200615, Vi tar med oss fråga, . styrelsen kommer även 
att bjuda in representant från valberedningen till verksamhetsdagen den 15 augusti. För mer 
information, se § 96. 
 
Ang skrivelsen från ordförande centralstyrelsen den 20200610 om SKK:s 
begränsningsregler. 
Beslut: Anna tar kontakt med ordförande centralstyrelsen för ett förtydligande om 
SKK:s begränsningsregler till 31/12 2020. 
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§94 Kommunikationskanaler  

1. Hemsida  
Den nya hemsidan är nu igång och känns trevlig och lättare att byta mellan 
avdelningar. Vi har inte fått några medlemmar som klagat.  
Beslut: Till nästa möte ska vi titta på hur mycket trafik avdelningens hemsida 
har. 

2. Facebook 
Fototävlingen är igång och foton på valpar med kommentarer har börjat komma in. 

3. Mailkonton 
En i styrelsen kommer fortfarande inte in på sin styrelsemail.  
Beslut: Malin skickar förfrågan om hjälp för att lösa detta till huvudansvarig för 
pudelklubbens mailkonton. 

 

§95 Utställningsverksamhet  

1. Ringträning (medlemsförslag) 
Medlem har inkommit muntligt med ett förslag om ringträning.  
Beslut: Anna tittar på möjligheten för detta med utställningsgruppen 

2. Mentorverksamhet (medlemsförslag) 
Medlem har inkommit muntligt med förslag om mentorskap på utställningar. 
Förslagsvis hur man sätter upp tott, visar hur det går till på utställning mm. 
Beslut: utställningsgruppen får mandat att hitta en lösning 
 

§96 Nästa möte 15/8 i samband med verksamhetsdag 
Vi har ännu inte avsatt en plats för verksamhetsdagen, Annika återkommer med detta. 
Beslut: Annika ansvarar för agendan för verksamhetsdagen. 

1. Inbjudningar; cafegrupp, utställningsgrupp, aktivitetsgrupp repr, 
valberedning. 
En eller flera representanter i de olika grupperna bjuds in till verksamhetsdagen.  
Beslut: Inbjudan ställs till de olika grupperna att utse en eller flera 
representanter som kan vara med på verksamhetsdagen.  
Malin bjuder in aktivitetsgrupp.  



Protokoll nr 7 

Svenska Pudelklubben Västra 
Avdelningen 

Anna bjuder in utställningsgrupp  
Annette bjuder in cafegrupp.  
Annika bjuder in valberedning  
Inger bjuder in kontaktperson mot studiefrämjandet. 
Inger bjuder in Revisorerna för lunch klockan 12. 
 
Beslut: Inbjudan ska skickas ut innan juni månads slut. 

 

§97 Övrigt 
Styrelsen diskuterar protokollets utförande  
Beslut: Protokollet ska skrivas mer läsvänligt men ändå anonymiserat, framförallt 
under rubriken “ekonomi” 
 
Medlemsförslag har inkommit om önskemål om en poängpromenad under hösten. 
Beslut: Inger lämnar över förslaget på poängpromenaden till aktivitetsgruppen 
 
Styrelsen bollar tankar om att anordna officiella Rallylydnadstävlingar.  
Beslut: Gunilla och Malin tar fram förslag på en tidplan samt kostnadskalkyl för att 
avdelningen ska kunna anordna rallylydnadstävlingar i framtiden. 

 

§98 Mötet avslutas 
Ordförande Annika Gripencreutz tackar för mötet och i förklarar mötet avslutat 
 
Vid protokollet 
 
 
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Gunilla Norström Annika Gripencreutz 
Sekreterare Ordförande 
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Bilaga 1 
 
 

 Skrivelser  2020-05-13-2020-06-16   

 

In/
Ut 

Datum Ärende Från  Till  

In 2020-05-23 SPK CS-protokoll nr 2 och 3 
2020 

Sekreterare SPK 
Centralstyrelse 

SPKv styrelse 

In 2020-05-25 SPK CS protokoll 4-2020 om 
Pudelnationalen 

Sekreterare SPK 
Centralstyrelse 

SPKv styrelse 

In 2020-05-27 SPK CS protokoll 5-2020 Sekreterare SPK 
Centralstyrelse 

SPKv styrelse 

In 2020-05-28 Distans-PF, frågor och svar Ordf SPK SPKv styrelse 

In 2020-05-28 Nya valphävisningsregler från 
1 juni 2020 

Ordf SPK SPKv styrelse 

In 2020-06-01 Föreningskommittén 
informerar - Nya riktlinjer för 
års- och fullmäktigemöten 

Sekreterare SPK 
Centralstyrelse 

SPKv styrelse 

In 2020-06-01 Listor för maj Medlemshanterare SPK SPKv styrelse 

In 2020-06-02 Protokoll 5 SPK-M Cecilia van der Meulen SPKv styrelse 

In 2020-06-09 SLU - Forskningsnyheter juni 
2020 

Sekreterare SPK 
Centralstyrelse 

SPKv styrelse 

In 2020-06-09 Södras protokoll nr 7-2020 sekr.Södra avd. SPKv styrelse 

In 2020-06-10 Utställningar 2020/2021 ordförande SPK 
centralstyrelsen 

SPKv styrelse 

In 2020-06-12 Re: Träffa styrelsen Valberedningen SPKv styrelse 

IN 2020-06-14 SPK CS protokoll 6-2020 Sekreterare SPK 
Centralstyrelse 

SPKv styrelse 

Ut 2020-06-15 Re: Träffa styrelsen sekr.vastra@pudelklubben.se valberedningen. 

In 2020-06-15 Domare 2021/2022 domarekommiten SPKv styrelse 

In 2020-06-15 Re: Re: Träffa styrelsen Valberedningen SPKv styrelse 

IN 2020-06-16 Information till klubbar som 
arrangerar SKKs 

Sekreterare SPK 
Centralstyrelse 

SPKv styrelse 
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uppfödarutbildning i 
studiecirkelform 

In 2020-06-16 SKK - Beslut från 
Disciplinnämndens 
sammanträde 20200529 

Sekreterare SPK 
Centralstyrelse 

SPKv styrelse 

 

 
 

 


