
SVENSKA PUDELKLUBBEN  org.nr 802002-7341

Protokoll Nr 9-2022                                                    sid 1/3

Plats: Teamsmöte 12 juli 2022.
Tid:    19.00-22.00

Närvarande:                 Fredrik Nilsson, ordförande.
Lena Petri, vice ordförande.
Lotta Hallberg, ordinarie ledamot.
Christina Anehagen, ordinarie ledamot.
Malin Hult, ordinarie ledamot. Till § 162
Stefan Mörk, ordinarie ledamot. Till § 162
Annika Holm, ordinarie ledamot.
Mona Plånborg, ordinarie ledamot.
Aleksandra Palumbo, suppleant.
Anna Johansson, suppleant.

Anmält förhinder:          Beatrice Utterström, ordinarie ledamot.
Leone Nyman, suppleant.

Vid protokollet:             Lotta Hallberg.
Innehåller  §157 till §183

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

§ 158  Till Ordförande för mötet valdes vice ordförande Lena Petri.

§ 159   Dagordningen fastställdes med förändring att flytta upp punkten om Avel och Hälsa
till punkt 6.

§ 160   Till justerare valdes Annika Holm.
§ 161 Föregående protokoll:

Protokoll nr 7  från 10-14-15 maj-22 godkändes med förändring av
datum för verksamhetskonferensen 1-2 okt -22 därefter lades
protokollet till handlingarna.

§ 162 Avel och Hälsa:
Stefan gav en lägesrapport kring det uppdrag som han och
Fredrik har.
Mentorgrupp/avelsfunktionär/rådgivningsgrupp till CS diskuterades.
För dvärg/toy Mikael Nilsson, Katarina Ström och Anette Johansson.
Stor pudel: Lotta Sandell och Sofia Nandrup. För Mellan saknas det
fortfarande namnförslag.
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§ 163 Beslutslista: sid 2/3
Beslöt att ta upp det vid kommande möte.

§ 164 Ekonomisk rapport:
Christina gav en glädjande rapport kring medlemsantalet.
Vi har ökat och är 383 fler medlemmar än förra året och 766
fler än året dessförinnan. Nu är vi 4073 medlemmar.

§ 165 AU beslut:
Finns inga AU beslut.

§ 166 Uppfödar/ Avelskommitte:
Angående PRA/PRCD fall så behandlas ärendet av SKK.

§ 167 Rådgivning Uppfödning och utbildning:
Några möten är planerade.

§ 168 Pudelns färger:
Bordläggs till nästa möte.

§ 169 Utställningskommittén:
Rapporterades att TångaHed är bokat. Domare klara.
Ringsekretera bör bokas. Kommittén diskuterar detta inom gruppen.
Tillfråga någon att vara ansvarig.
Anna J kontaktar Västra avd ang. Pudel SM.
Domargruppen arbetar vidare. Aleksandra har skickat in enligt
tidigare beslut.

§ 170 Kommittén för arbetande pudlar:
Möte den 11 juli. PN nummer 3-2022 kommer att presenterar BPH.
Malin utarbetar formulär för att rapportering av årets arbetande
pudlar ska bli enklare.

§ 171 Marknadsföringskommittén:
Hemsida: Möte har arrangerats med annan rasklubb för att göra
hemsidan bättre.
Nyhetsbrev: Inget publicerat.
Pudelnytt: Finns flera förslag att göra tidningen mer intressant.
Facebook/Instagram: Väldigt få som frågar efter valpar just nu.
På Instagram presenteras styrelsen.
Pudelfilm: Finns inget att rapportera.
Mässor:   Inbjudan till Hundrastorget ! Diskuterades att ha
monterplats. Tema i finalringen är "Glitter och Glamour".
Sponsorer: Diskuterades olika sponsorer.
Almanacka: Efterlyser bilder !

§ 172 Vad händer med renrasig hundavel:
Inget nytt att rapportera.

§ 173 Pudelseminariet:
17-18 sept. Jönköping  Föreläsare klara. Uppfödarpanel-
Avel, uppfödning och utställning: Doris Backe,
Mikael Nilsson och Lotta Sandell.
Föreläsning om hundens reproduktion.
Ann-Sofie Lagerstedt. Pudel - dåtid och nutid.
Henrik Hannelius. Genetik Hilde Nybom.
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Sid 3/3.
Diskuterades "goodiebags" samt olika sponsorer till detta.

§ 174 Förtjänsttecken:
Beslöt att ta 100:- för ett förlorat förtjänsttecken.

§ 175 Rapporter:
- Med beklagan har vi mottagit beskedet att vår hedersmedlem Lena Åkerman har

avlidit.
- Fredrik rapporterade från ett möte med Västra avd som han och Annika deltagit på.

Där togs bland annat upp de nya rutiner vi har för domare.
- Pudelseminariet

- Någon avd. tycker det är långt till Jönköping.
- Fått frågan om varför Pudelklubben inte bokar alla hotellrum till  deltagare på

seminariet? Bokar man privat går det att boka av,  Scandic tar fullt betalt för
sena avbokningar gjorda av SPK. Man kan för logga in på mina sidor hos
SKK och se om man kan få rabatt på boende.

§ 176 Inkomna skrivelser:
Ligger som bilaga.
Hamiltonplaketten diskuteras på nästa möte.

§ 177 Avdelningsprotokoll:
Ligger som bilaga.

§ 178 SKK protokoll och information:
Har gått igenom aktuella
protokoll.

§ 179 Kommande möten:
9/8, 13/9, 17-18/9 Pudelseminarium,1-2/10 Verksamhetskonferens,
11/10, 8/11 och 6/12.

§ 180 Övriga frågor:
Diskuterades olika företag för medaljtillverkning.

§ 181 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering:
Finns inget.

§ 182 Nästa möte.
9 augusti.

§ 183 Mötets avslutande:
Vice ordf Lena Petri tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet:

—-------------------------------------------------
Lotta Hallberg, sekreterare.

Len� Petr�
—------------------------------------------------                                —-------------------------------------
Annika Holm, justerare.                                                              Lena Petri. Ordf. för mötet.




