
Protokoll nr 14 

Svenska Pudelklubben Västra 
Avdelningen

Datum: 2021-02-04 
Tid: 20:00-21:15 
Plats: Plattformen Teams 

      
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande vid sammanträdet. 

§184 Mötets öppnande 

Ordförande Annika Gripencreutz hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§185 Godkännande av dagordning 

Beslut: Att den föreslagna dagordningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Närvarande Frånvarande

Annika Gripencreutz (ordförande) 

Anna-Karin Johansson (vice ordförande)

Gunilla Norström (sekreterare) 

Inger Hildebrand (kassör) 

Malin Westholm (ledamot) 

Annette Sandberg (ledamot)

Charlotte Åsberg (ledamot) 

Anna Lindh (suppleant)
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§186 Val av sekreterare 

Beslut: Att mötet väljer Gunilla Norström som dagens sekreterare. 

§187 Föregående mötesprotokoll 

Beslut: Att föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

§188 Skrivelser 

Genomgång av skrivelselistan, se bilaga 1. 

§189 Rapporter 

Ekonomi 

Redovisning av ekonomin görs muntligt. 

Studiefrämjandet 

Gunilla informerar om att Studiefrämjandet har bestämt att utställningar inte ska redovisas 
som Kulturarrangemang längre då utställningarna har en domare som dömer. I nuläget vet de 
inte ifall de kan vara med och bistå med upptryck av kataloger till utställningarna.  
Studiefrämjandet hör av sig så snart de har besked. De vill även snarast få en kontakt med 
den nya kontaktpersonen i styrelsen, samt att snarast efter årsmötet, så att avdelningens 
aktiviteter kan läggas upp i Studiefrämjandets system. 

§190 Kommunikation 

Webbsidan 

Årsmöteshandlingarna har lagts upp på webbsidan samt ett galleri på de som tagit någon titel 
under 2020. 

Facebook 

Årsmöteshandlingarna har länkats på Facebook samt länk till galleriet på de som tagit någon 
titel under 2020 
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Övrig kommunikation 

Annika tar med till nya ordföranden lösenord till de olika E-postkontona. 

§191 Årsmöte 

Diskussion förs angående det digitala årsmötet som börjar under morgondagen den 
2021-02-05. 

§192 Funktionärslista 

Uppgifter som behöver göras 

Styrelsen föreslår att den nya styrelsen upprättar en lista över de uppgifter som styrelsen ser 
att de behöver ha hjälp med som en följd av mailet som kom ifrån en medlem som erbjöd sin 
hjälp. Det är lättare för alla att då veta vilka uppgifter som finns och kunna fördela sådana när 
man blir erbjuden hjälp utifrån. Styrelsen välkomnar medlemsinitiativet.  

 Förslag på utförande av funktionärslista 

Styrelsen föreslår att den nya styrelsen upprättar ett dokument på Rush med aktiva 
funktionärer och deras kontaktuppgifter. Det underlättar inför olika aktiviteter. Viktigt att 
tänka på medgivandet med anledning av GDPR. 

§193 Aktiviteter 

Handlerkurs 

Anna informerar  om att Handlerkursen i mars föreslås efter dialog med instruktören att 
kursen ställs in till följd av pandemilagen och SKK begränsningar. 
Beslut: Att handlerkursen i mars ställs in med anledning av rådande läge. 
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§194 övriga frågor 

Styrelsen har bemött synpunkten från den medlem som förra året inte fick sitt diplom från CS 
för 2019. Styrelsen har nu sörjt för detta så att diplomet kommer vederbörande till handa. 

Lördag 2021 kl 11:30 har styrelsen lunch där styrelsen delar ut förtjänsttecken till Ulrika 
Wahlström samt Annette Sandberg. Motivering till ansökt förtjänsttecken bifogas protokollet 
som bilaga 2. 

§195 Nästa möte 

Inget datum för nästa möte är fastslaget då årsmötet påbörjas under morgondagen den 
2021-02-05 och håller på till 2021-02-07. 

§196 Mötet avslutas 

Ordförande Annika Gripencreutz tackar för mötet och förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 

--------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 

Gunilla Norström    Annika Gripencreutz 

Sekreterare     Ordförande 



Protokoll nr 14 

Svenska Pudelklubben Västra 
Avdelningen

Bilaga 1 
Skrivelser	2021-01-05	–	
2021-02-04

In/Ut Datum Titel Från Till

In 2021-01-1
2

Möte	med	Svedea	inställt Vice	ordf.	Spk	CS Spk	Vä	Styrelse

In 2021-01-1
2

Ny	länk	SBK	Regelkonferenser SBK SPK	Vä	  
Styrelse

In 2021-01-1
2

Information	Covid-19 SKK Spk	Vä	Styrelse

Ut 2021-01-1
2

Presentationer Ordf.	Spk	Vä Valberedningen	Spk	
Vä

In 2021-01-1
3

Svar:	Presentationer Valberedningen	
Spk	Vä

Ordf.	Spk	Vä

Ut 2021-01-1
3

Sv:Sv:	Presentationer Ordf.	Spk	Vä Valberedningen	Spk	
Vä

In 2021-01-1
3

Sv:Sv:Sv:	Presentationer Valberedningen	
Spk	Vä

Ordf.Spk	Vä

In 2021-01-1
3

Utdrag	från	Skk	protokoll	till	
Spk	CS	möte	14	jan	2021

Skk Spk	Vä	Styrelse

In 2021-01-1
3

Kompletterande	uppgifter	
utställning	2023

Ordf.	Spk	CS Suppleantb	Spk	Vä

Ut 2021-01-1
3

Sv:	Kompletterande	uppgifter	
utställning	2023

Suppleantb	Spk	Vä Ordf.	Spk	CS

In 2021-01-1
5

Valberedningens	förslag	Spk	V	
2021

Valberedningen	
Spk	Vä

SPK	Vä	Styrelse

In 2021-01-1
5	

Spk	Cs	protokoll	15-2020 Spk	CS Spk	Vä	Styrelse

Ut 2021-01-1
5

Sv:	Valberedningens	förslag Ordf.	Spk	Vä Valberedningen	Spk	
Vä

In 2021-01-1
5

Sv:Sv:	Valberedningens	förslag Valberedningen	
Spk	Vä

Ordf.	Spk	Vä

In 2021-01-1
8

Inbjudan	till	föreningsekonomi	
utbildning	

Studiefrämjandet Sekr.	Spk	Vä

In 2021-01-2
0

Södras	Protokoll	nr	15	2020 Sekr.	Spk	Sö Spk.	Vä	Styrelse
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In 2021-01-2
3

Information	Spk	Uppfödare SPk	CS Spk.	Vä	Styrelse

In 2021-01-2
3

Uppfödarbrev	till	alla	
Pudeluppfödare

SPk	Cs Spk.	Vä	styrelse

In 2021-01-2
5

Uppdaterade	adresser	till	nya	
kunder

Registerdata SPK	Vä	Styrelse

In 2021-01-2
6

Utställningskurs medlem Spk	Vä	Styrelse

Ut 2021-01-3
1

Aktivitetsplan	2021	samt	
ändring	av	
styrelsesammansättning	
pudelklubben

Sekr.Spk	Vä Studiefrämjandet

In 2021-02-0
1

Djurhälsa	och	djurvälfärd SLU Spk	Vä	Styrelse

In 2021-02-0
1

Viktig	info	ang	regelförslag	från	
UG	Rallylydnad

Skk SPK	Vä	Styrelse

In 2021-02-0
1

Verksamhetsberättelse	
Skaraborg

Spk	Skaraborg SPK	Vä	Styrelse

Ut 2021-02-0
1

Årsmöteshandlingar	till	Spk	Vä	
årsmöte	med	start	5/2-21

Ordf.	Spk.		 Skk

In 2021-02-0
1

Sv:	Årsmöteshandlingar	till	Spk	
Vä	Årsmöte	med	start	5/2-21

Skk Ordf.	Spk	Vä

In 2021-02-0
2

Enkät	om	CUA Skk Spk	Vä	Styrelse

In 2021-02-0
2

Covid-	Information Skk 	Spk.	Vä	Styrelse

In 2021-02-0
3

Inbjudan	till	digitalt	möte	för	
Skk:s	Specialklubbar

SDHK Spk	Vä	Styrelse

In 2021-02-0
3

Aktivitetsplan	samt	ändring	av	
styrelsesammansättning	
pudelklubben

Studiefrämjandet Sekr.	Spk.	Vä

Ut 2021-02-0
3

Aktivitetsplan	samt	ändring	av	
styrelsesammansättning	
pudelklubben

Sekr.	Spk	Vä Studiefrämjandet
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Bilaga 2 

Ansökan om utdelning av förtjänsttecken till Annette Sandberg för förtjänstfull uppfödning 
av pudel i framför allt färgen grå, av de små storleksvarianterna.  

Annette har i drygt 20 år innehaft kennelnamnet Crusea’s och har genom ett gediget 
avelsarbete bidragit till att bredda avelsbasen för framför allt de minde varianterna av grå 
pudel. Annette har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till ökade registreringssiffror, ökad 
förekomst av färgvarianten på utställning och på ett öppet sätt delat med sig av sin kunskap 
kring den samma. Hon har på ett övertygande sätt bidragit till fokus kring hälsa och 
mentalitet hos rasvarianten. Hon uppfattas ha gjort en insats utöver det vanliga. 

Styrelsen SPK v beslut om ansökan tagen under styrelsemöte protokollfört som nr 9-2020 
och bifallet av CS  

Ansökan om utdelning av förtjänsttecken till Ulrika Wahlström för extraordinär insats som 
funktionär och i avdelningens arbete.  

Med ett av de charmigaste leenden, piggaste ögon och med sitt sagolika hår uppsatt i truls har 
hon i fler år än vi kan minnas mött utställare, besökare, medlemmar, intresserade och nyfikna 
med rykande hett kaffe och bakverk. Hon har på ett entusiasmerande sätt och med vad som 
ibland verkat vara en outsinlig energi ryckt in och fixat i varje ände där det behövts en 
hjälpande hand, vare sig det har öst ner vatten eller varit gassande solsken. Ulrika är den 
formen av eldsjäl som behövs för att en förening ska orka hålla igång.  

Styrelsen SPK v beslut om ansökan tagen under styrelsemöte protokollfört som nr 9-2020 
och bifallet av CS 
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