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Sektioner 
Att bilda sektioner eller att verka som kontaktombud för SPK är en viktig verksamhet och bör uppmuntras på 
alla sätt. 
Vissa regler bör finnas för detta, men vi anser att dessa skall vara så enkla som möjligt, så att inte reglerna 
avskräcker medlemmarna att arbeta för SPK. 
Därför föreslås att för att få bilda en sektion i SPK, skall följande punkter uppfyllas. 
 

 de som vill bilda sektion, skall vara medlemmar i SPK och sända in ett förslag på sektionsstyrelse till 
avdelningen. Styrelsen skall bestå av minst 4 personer. Dessa namn skall vara godkända av 
avdelningsstyrelsen 

 det är respektive avdelningsstyrelse som informerar sektionsstyrelsen om vilka regler och 
förutsättningar som gäller 

 sektionen skall under januari månad, inkomma till avdelningsstyrelsen med verksamhetsberättelse samt 
balans- och resultaträkning för föregående år 

 sektionen skall senast den 1 februari varje år till avdelningen inkomma med förslag på sektionsstyrelse. 
 sektionen skall skaffa postgiro, där även person från avdelningsstyrelsen skall stå med 
 om sektionen skall upphöra, så övergår eventuellt överskott i kassan till avdelningen 
 en sektion kan få startbidrag från avdelningen. Storleken på bidrag beslutas av avdelningen 
 en sektion kan äska bidrag till någon aktivitet hos sin avdelning och slippa stå för en eventuell förlust 
 en sektion skall stå i PudelNytt med namn och telefonnummer. Den ska och har rätt att annonsera ut 

sina aktiviteter i PudelNytt, men ser själva till att manus kommer in till redaktionen 
 
Kontaktombud 
För kontaktombud inom SPK skall följande gälla. 

 en person eller flera inkommer till avdelningsstyrelsen med namn, adress och telefonnummer. 
personerna skall vara medlemmar i SPK och godkännas av styrelsen 

 kontaktombuden skall i januari månad insända en enklare verksamhetsberättelse och enklare balans och 
resultaträkning för föregående år 

 kontaktombuden kan ansöka om ekonomiska bidrag till speciella aktiviteter hos avdelningen 
 kontaktombuden skall stå med namn och telefonnummer i PudelNytt och kan även annonsera ut sina 

aktiviteter i PudelNytt. De skall själva sända in manus till PudelNytt 
 upphör kontaktombudens verksamhet så skall avdelningen kontaktas och eventuellt överskott i kassan 

tillfaller avdelningen 
 
När det gäller både sektionerna och kontaktombuden, så skall dessa få ett utdrag av medlemsmatrikeln en gång 
per år, gällande deras område. 


