
 

 

 

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN, protokoll nr 12 för vid 

styrelsemöte den 17 jan 2023, i Göteborg 

Närvarande 

Katarina Ström 
Tina Otterdahl 
Mayvi Johansson 
Inger Hildebrand 
Carin Kinde 
Klara Sandberg 
Annika Holm 
Katarina Åkermo 
Anna Lindh Deltog via länk 
 
 
§ 147 Mötet öppnande   
 Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
§ 148 Val av protokollförare för mötet 
 Mötet valde Mayvi Johansson att föra mötets protokoll 
 

§ 149  Val av justerare för mötet 
 Mötet valde Tina Otterdahl att justera protokollet 
 

§ 150  Godkännande av dagordning 
Under punkten Kommittéer.  
 Kommunikationskommittén kompletterades med punkterna -representant till 
”Organisationsgruppen! Samt -deltagare till Verksamhetskonferens. 

 

§ 151  Föregående mötesprotokoll 
  Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 



  

 

§ 152  Skrivelselista 
 
 Se bilaga 

 
Hantering skrivelse 
Inkommen Remissen 13/1 ang junior- och veteranchampionat. 
Beslut att: Västra avd. ställer sig bakom samtliga tre frågeställningar från CS, 
Lena Petri. Katarina Ström tar på sig att meddela Lena. 

 
§ 153               Arbetsutskott 
 Inget nytt 
 
§ 154 Rapporter 

Ekonomi /Inger. 

Inger går igenom resultat och balansräkning med styrelsen. 

Fråga om återbetalning av avgift för massagekurs 

Styrelsen beslutar att betala tillbaka avgiften för massagekursen då det inte 
framgått i annonsen att löptikar inte får delta. 

Sektion Skaraborg/ Gunilla Svensson. Inger nytt 

§ 155  MyDog 2023 

 Återrapport från arbetsgruppen: 
Bra respons. Bra storlek på montern, vi bokar samma storlek nästa år.  

 

§ 156  Årsmötet / handlingar  

   Verksamhetsberättelse 2022 
 
 Verksamhetsberättelsen är i stort sett klar.  
-  Verksamhetsplanering 2023. Är klar 

-  - Platsen för årsmötet 

 SAIKstugan är bokad för årsmötet.  

 - Förtäring till årsmötet 

 Vi köper smörgåstårta, dricka och kaffe.  

 - Ordförande för årsmötet bockad. 

   



 

-  Ev. motioner, behandlas 

 Motion från Skaraborgssektionen inkom för sent och kommer inte att 
 behandlas 

 Ordföranden har svarat Skaraborgssektionen 

 Motion/Förslag från valberedningen 

 Efter dialog i styrelsen samt med valberedningen beslutar vi att lämna förslaget 
 till organisationsgruppen för vidare behandling. Vice ordförande ansvarar för 
 detta. 

-  Bäst i väst samt championat mm 

 Lista för Bäst i väst säkerställs. Ägarna till dessa hundar har blivit kontaktade.
 Rosetter till championat och diplom är beställda. 

-  Avtackningar styrelsen 

 Vi köper blommor för avtackning och till bäst i väst. 

-  Förtjänsttecken 

 En medlem kommer att få förtjänsttecken och kommer att tackas på årsmötet. 
 Ordföranden ansvarar. 

 
§ 157  Kommittéer 

Utställningskommittén 

-  Rapport från sammankallande – Anna 

                Tre domare till inoff Tjolöholm bokade, Katarina S och Anna Lindh fick i 
 uppdrag att boka ytterligare en domare. 
 

NÄKK har ändrat utställningsplats till Arena Vänersborg, Anna Lindh får i 
uppdrag att kontrollera om det blir dyrare att hyra hos NÄKK till vår utställning i 
juni. 
Besked från ordförande på NÄKK, det blir ingen skillnad på våra kostnader i år, 
men dom får titta på det till nästa år. 

 

Uppfödarkommittén 
- Rapport från sammankallande - Carina  

 Inget nytt 
 

 Pälsvårdskommittén 

 -  Rapport från sammankallande - Tina  



 Inget nytt 
 

 Kommunikationskommittén  

- Rapport från sammankallande - Annika 

- Representant till organisationsgruppen  
Mötet beslöt välja in Tina Otterdahl till Organisationsgruppen 

Deltagare till Verksamhetskonferens 

Mötet beslöt att skicka tre deltagare, Ordförande plus två. 

Tina Otterdahl, Anna Lindh och Carina Kinde anmälde intresse för 

att delta. Annika H meddelar Stefan om att det blir tre personer 

som åker till Verksamhetskonferensen. 

 Kommittén för arbetande pudlar /Övriga aktiviteter 
- Rapport från sammankallande – Katarina Å 

Inget att rapportera 

§ 158  Kommande aktiviteter 
  Massagekurs 21 jan och 11 februari. 
 
§ 159  Övriga frågor 
 Inga frågor 
 
§ 160 Nästa styrelsemöte 
 Möte före årsmötet kl. 12.00.  4 februari. 
 Konstituerande styrelsemöte hålls efter årsmötet. 

§ 161  Mötet avslutas 
 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
  
  

Ordförande   Justeras 
 
 
 

Vid protokollet 
  

  



Bilaga 1, 
Skrivelselista 

7/12 Satchmos slutade sponsra SPK 

  8/12 Medlem efterlyser valpkurs under våren 2023 – Anna L har svarat 

  15/12 Svar till CS ang pudel-SM 2023 

 18/12 Protokoll 2 st. från norra 

 20/12 Hundnytt för dec från STF 

 20/12 Protokoll nr 10, 13 och 14 södra 

 28/12 Medlem från om rabatt hos Satchmos -Katarina S har svarat 

 31/12 Info från CS om planer inför 2023 

 1/1 Verksamhetsberättelse från sektionen Skaraborg 

 2/1 Faktura från Tasspalatset för massagekurs 

 3/1 Fråga från medlem ang aprikospudlar – Carina har svarat och 

  skickat länk till Pudelklubbens uppfödarregister 

 5/1 Utdrag ur SKK-kommittéers protokoll. 

 11/1 Protokoll nr 13 och 14 CS 

 12/1 Inbjudan till verksamhetskonferens 25/2 i Upplands Väsby  

 13/1 Remiss ang junior- och veteranchampionat  

 13/1 Motion/förslag från valberedningen 

 13/1 Valberedningens förslag inför årsmötet 

16/1 Motion från Skaraborgssektionen  

   


