
 
                               
                   Svenska Pudelklubben org. nr. 802002-7341 

                    Protokoll 7-2022 CS    10 maj och 14-15 maj  

PLATS: Teams möte.   Kl. 19.00-21.00.                          

Närvarande:   Fredrik Nilsson, ordförande 
   Lena Petri, vice ordförande 
   Lotta Hallberg, ordinarie ledamot 
   Beatrice Utterström, ordinarie ledamot 
   Christina Anehagen, ordinarie ledamot 
   Malin Hult, ordinarie ledamot   
   Stefan Mörk, ordinarie ledamot 
   Annika Holm, ordinarie ledamot  
   Leone Nyman, suppleant 
                                              Susanne Gustafsson, kassör adjungerad. 

Anmält förhinder:                Anna Johansson, suppleant  
                Mona Plånborg, ordinarie ledamot 

                                              Aleksandra Palumbo suppleant 

Vid protokollet:  Lotta Hallberg 
   Innehåller §§ 101-§135   

§101  Mötet öppnades av ordförande Fredrik Nilsson som hälsade alla välkomna. 

§102  Dagordningen fastställdes. 

§103 Till justerare valdes Christina Anehagen. 

§104 Föregående protokoll: 
 Beslöts att godkänna protokoll nr 5 samt konstituerande protokoll nr 6. 

§105 Beslutslista: 
               Diskuterades att Beslutslista kan vara och ett eget dokument vid sidan om protokollet. För att lättare      
               kunna se vad som är behandlat och vilka uppdrag som är utförda. 

§106 Ekonomisk rapport: 
                 Kassören har skickat rapporter för april månad, till styrelsen, där det visar att ekonomin är mycket        
                 god. 
  
 §107 Medlem Rapporter: 
 Christina A rapporterar att SPK fått sin 4000 de medlem  Lena Östlund.  
                Beslöt att uppmärksamma detta genom att ge en gåva till Lena Östlund från vår shop. Samt att det         
                även ska skrivas ett reportage i Pudelnytt.  

§108 Molntjänst: 
 Malin, Stefan och Annika rapporterar att de ska ha möte den 17 maj och därefter komma med ett 
               förslag.  
§109 PF: 
  Malin Hult anmälde jäv och lämnade möte. 
 På förekommen anledning diskuterades hur vi förtroendevalda uppför oss på vissa möten.  
               Beslöts av enig styrelse att Barbro Teglöfs uppdrag som avelsråd ej ska förlängas. Dokument som 
               gäller avelsråd ska överlämnas till sammankallande i avelskommittén. 
               Malin Hult återkommer till möte 
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 §110 AU beslut: 
 Beslut togs att skicka en kondoleans blomma till Aleksandra Palumbo. Vilket styrelsen godkände. 

§111 Pudel Seminarium: 
               Fredrik meddelar att en förslagen föreläsare lämnat återbud. Gruppen arbetar vidare på  
               att hitta bra föreläsare.   
§112 Utställningar 2024: 
               Fredrik har skickat mail om förslag till berörda om ändringar. Diskuterades olika datum för 

    för utställningar som ev. kolliderar. 
    Beslut att de skickas in när ändringar kommit in till Fredrik. 

§113 Rapporter: 
                   SPK och Finska pudelklubben hade möte där det diskuterades att t.ex ha uppfödarkonferens  
                   tillsammans när det är europautställning i Sverige.  
                   Diskuterades även registreringssiffror, multicolour pudlar m.m.  
                   Mycket bra med samarbete i många frågor! 
§114 Inkomna skrivelser: 
                    SRD information. Generell exteriördomarkonferens, Stokk önskar Utst.samarbete skrivelsen    
                    skickad till mellansvenska avd.  
                    Beslöt att lägga de inkomna avdelningsprotokollen, kontroll av medlemskap, åter hänvisning    
                    SKK, Beslut från disciplinnämnd, SRD, Icke hänvisning till handlingarna. 
 §115 SKK protokoll och information: 
                    Sonja Hagelberg går igenom alla protokoll. Sonja H är tillfrågad om att   
                    fortsätta med det. Vilket hon tackat ja till. 
§116 Kommitteér och arbetsgrupper. 
                    Beslöt att välja följande kontaktpersoner till avdelningarna:  
                    Christina Anehagen och Beatrice Utterström till Norra avd. 
                    Stefan Mörk och Leone Nyman till Mellansvenska avd. 
                    Lena Petri och Annika Holm till Västra avd. 
                    Fredrik Nilsson och Lotta Hallberg till Södra avd. 

Mötet ajourneras till lördag 14 maj kl. 09.00. 

§117 Närvarande: Fredrik Nilsson Ordförande. 
                       Lena Petri vice ordförande. 
                       Lotta Hallberg sekreterare ordinarie ledamot. 
                       Annika Holm ordinarie ledamot. 
                      Stefan Mörk ordinarie ledamot. 
                      Leone Nyman suppleant. 

§118 Anmält förhinder: Beatrice Utterström ordinarie ledamot 
                       Malin Hult ordinarie ledamot 
                       Christina Anehagen ordinarie ledamot 
                       Mona Plånborg ordinarie ledamot 
                       Anna Johansson suppleant 
                       Aleksandra Palumbo suppleant. 
§119 Justerare. 
                     Till justerare valdes Lena Petri. 
§120 Mötets öppnande. 
                     Ordförande Fredrik Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
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§121 Kommittéer och arbetsgrupper fortsättning : 
                     Utställningskommittén: Förslag  att  Aleksandra Palumbo blir ansvarig för kommittén.  
                     Utställningar 2024 gicks igenom och vissa förändringar behöver göras. 
                     Domargruppen:  Förslag att välja Aleksandra P sammankallande. Förslag att Fredrik Nilsson      
                     och Mikael Nilsson ska ingå i gruppen. 
                     Innan domare ska döma Pudel bör de ha ett mentorskap. Mikael Nilsson har gjort en tidsram 
                     för nya Pudel Domare. 
                     Förslag att skicka ut tidsramen "så här skolar SPK in nya domare"  till avdelningarna. 
                     Domargruppen tar fram en lathund om vidareutbildning för nya domare på rasen. 
                     Pudelnationalen 2023. Förslag att Aleksandra Palumbo är sammankallande. Lena Petri ingår  
                     i gruppen. 
                     Utställningsansvarig 2023: 
                     Förslag att välja Fredrik Nilsson som sammankallande. 
                     Förslag att flytta Pudelnationalen till Tånga Hed. Då det varit svårt att få offerter från andra 
                     ställen samt att det varit fullbokat. 
                     Förslag att Lena P preliminärbokar Tånga Hed. Fredrik kontaktar SKK. 

 §122  Kommittén för arbetande Pudlar: 
                     Förslag att välja Beatrice Utterström som sammankallande. Anna Johansson och Leone   
                     Nyman väljs in i gruppen.  
                     Förslag att de som ska ingå i kommittén kan vara personer som representerar de  andra   
                     avdelningarna. 
                     Information behöver komma ut på hemsidan. 
                     Jobbar med förbättringsarbeten. Samt årsbästa listorna. 
                     BPH: Kommer att finnas diplom för de uppfödare som låter BPH beskriva sin uppfödning. 

§123 Marknadsföringskommittén: 
                     Följande förslag lämnades: 
                     Att Marknadskommittén döps om till Kommunikationskommittén. 
                     Att välja  Lena Petri Som sammankallande.  
                     Hemsida: Att välja Annika Holm till sammankallande. Samt Malin Hult och som  
                     Webbmaster Annika Holm. 
                     Att Annika ska hitta  en kurs inom webbdesign för hemsidor. 
                     Medlemsansvarig: Att välja Christina Anehagen som ansvarig. 
                     Pudelnytt: att välja Annika Holm som sammankallande. Samt att Mona P och redaktör         
                     Jessica Björling-Brännlund ingår. Ansvarig utgivare Mona tillfrågar Madeleine Bergendahl. 
                     Vem skriver ledare? Finns en planering för året. Återkommer med en utgivningsplan. 
                     Nyhetsbrev: Förslag att välja Fredrik Nilsson som sammankallande. Samt att Lena Petri  
                     och Annika Holm ingår. 
                     Förslag att Annika Holm tillfrågar personer till korrekturläsare.                    
                     Instagram och Facebook: Lena Petri är skribent på SPKs FB sida samt Instagram. Samt   
                     YouTube filmer. 
                     Utställningsresultat på Facebook: Förslag att Beatrice U är ansvarig. 
                     Redaktör för Facebook: Förslag att välja Carina Enberg som tekniskt ansvarig. 
                     Filmgrupp: Förslag att välja Leone Nyman som sammankallande. 
                     Pudelfilm planeras. Tanken är att Beatrice U ska klippa ihop en film. Vid Juni-mötet bör det     
                     presenteras en plan på vad filmen ska innehålla. Leone Nyman lägger fram förslaget. 
                     Mässor: Anna Johansson tar fram underlag för vad en monter kan och bör innehålla. Behövs  
                     montermaterial ! 
                     Almanackor: Förslag att Fredrik N och Lena P ansvariga. Almanackorna skickas ut ihop med 
                     Pudelnytt. 
                     Webbshop: Förslag  välja Malin Hult som ansvarig. Ingår gör även Lena P och Fredrik N.  
                     Förslag att Anna Johansson är ansvarig. 

Organisationsgruppen:                                     
                     Förslag att välja Stefan Mörk sammankallande. Deltar gör även Annika H, 
                     Leone N och Madeleine Bergendahl. 
                     Lämpligt att ta med en person från varje avdelning.  
                     Organisationsgruppen har ett uppdrag om hur vi organiserar vårt arbete på ett bra sätt. Samt   
                     om hur vi kan organisera så vårt arbete blir lättare och smidigare. 
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§124 Vad händer med renrasiga hundavel: 
                     Fredrik Nilsson lägger fram förslag om att vi bör gå ihop med andra rasklubbar t.ex. SDHK  
                     m.fl. för att diskutera den uppkomna situationen  som händer i många länder att inte få ha  
                     vanliga  kennlar m.m. Fredrik kontaktar Sara Nordin SDHK. 

Mötet ajourneras till Söndag 15 maj kl.09.00. 

 §125             Närvarande: Fredrik Nilsson Ordförande     
                      Lena Petri ordinarie ledamot, vice ordförande. 
                      Lotta Hallberg ordinarie ledamot, sekreterare. 
                      Malin Hult ordinarie ledamot 
                      Stefan Mörk ordinarie ledamot 
                      Annika Holm ordinarie ledamot 
                      Aleksandra Palumbo ordinarie ledamot. Deltog fr.o.m. § 127. 
                       
                      Anmält förhinder: 
                      Beatrice Utterström ordinarie ledamot. 
                      Christina Anehagen  ordinarie ledamot 
                      Mona Plånborg ordinarie ledamot 
                      Leone Nyman suppleant 
                      Anna Johansson suppleant. 

§126 Mötet återupptas. Fredrik Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
§127 Beslut: Alla personval som på lördagen föreslogs togs det Beslut på här. Då styrelsen 
                      ej var beslutsmässiga under lördagen 14 maj. 

§128 Uppfödar och avelskommittén: 
                      Beslöt att välja Fredrik Nilsson som sammankallande. Lena P väljes som sekreterare.  
                      Malin Hult väljes som sakkunnig. 
                      Rapporterar om vissa testresultat. 
                      RAS: Förslag att få fler från avdelningarna att engagera sig indelade i storleksvarianterna.  
                      ex. 3 pers. för stor Pudel. 3 pers.för  mellanpudel  osv. 
                      Beslut att Fredrik N tar fram arbetsgrupper/undergrupper för rådgivning. (3 p från varje   
                      storlek) 
                      Mikael Nilsson har haft en mycket uppskattad föreläsning om "genomgång av rasstandard"  
                      för medlemmar. Ca 100 medlemmar deltog den 26/4 i ett teamsmöte. 
                      Avel och hälsa: Bör göras en plan för när folk inte längre vill eller ska arbeta med vissa  
                      frågor. 
                      Mentorsgruppen:  Beslöt att Christina Anehagen är ansvarig. 
                      Beslöt att endast sammankallades namn ska finnas med i Pudelnytt. På hemsidan finns   
                      allas namn. 
§129 Rådgivning, uppfödning och utbildning: 
                      Beslöt välja  Christina Anehagen som sammankallande. Specialkompetens Malin Hult.?? 
                      Beslöt att välja Christina Sohlman som valphänvisare. 

§130  Pudelns färger: 
                      Beslöt välja Stefan Mörk som sammankallande. Mona Plånborg och Beatrice U ingår i  
                      gruppen. 
                      Beslöt att bemöta en debattartikel från Hundsport nr 4. Angående flerfärgade pudlar. Lena P, 
                      Malin H och Annika H besvarar den. Styrelsen godkände skrivelsen som lades fram. 
                      Lotta H skickar in skrivelsen till Hundsport. 
§131 Omedelbar justering:             
                      Mötet beslöt att alla personval förklarades omedelbart justerade. 
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§132 Kommande möten:  
                      14/6. 12/7. 9/8. 13/9. 11/10. 17-18 sept pudelseminarie . 8/11. 6/12 . 12-13 nov verksamhets- 
                      konferens.  

§133 Övriga frågor: 
                      Styrelsen gick igenom ledaren för nästa pudelnytt och godkände densamma. 
                      Diskuterades om Microsoft. Lotta H ringer dem och frågar om idéella föreningar kan  
                      använda Word gratis. 

§134 Finns det något som inte får offentliggöras före justering: 
                      Mötet beslutade att det inte finns något. 

§135  Mötets avslutande: 
                      Fredrik tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

          

Vid protokollet: 

—---------------------------------------------                                            …………………………………………… 
Lotta Hallberg Sekreterare.                                                       Fredrik Nilsson Ordförande 

……………………………………………                                        ……………………………………………….. 
Lena Petri Justerare                                                                   Christina Anehagen t.o.m. § 124. 
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