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Svenska Pudelklubben 

ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 
 

SÖDRA AVDELNINGEN 
AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

POSTGIRO 43 65 01-1 

 

Protokoll nr 3-2011 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.  
 
 
Plats och datum:  Sjöbo söndagen den 13:e mars                         
 

�ärvarande:    Ordförande   
      Fredrik Nilsson 

    Ledamöter    
      Anita Sjöholm  
                 Margareta Plym     
      Christel Tevin 
      Mikael Nilsson 
      Maria Wiener 
      Oddbjörn Aasvold 
      Göran Blom 

                                               Anmält förhinder 
                                                                     Håkan Hed    
    Övriga deltagare 
      Annika Kronberg 
 
    Protokollet innehåller §23- §33 
 
 

§23 
Mötets öppnande  
 Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna 
 

§24 
Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes. 
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§25 
Val av protokollförare för dagens möte 

Valdes Mikael Nilsson,  Beslutade att Mikael G Nilsson är klubbens mötessekreterare. 
 
§26 
Val av justeringsman 
 Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Margareta Plym och Christel 
 Tevin 

 
§27 
Föregående protokoll 
 Protokoll nr 1 gick igenom, enligt § 6, Beslutade att Maria Wiener blir klubbens kontaktperson 
 för pudelnytt, Maria kontaktar Pudelnytts redaktör Reija.  
 Fredrik kontaktar Doris angående skrivelse till CS om SRD. 
 Beslutade att Christel skickar ut nya loggan till alla i styrelsen.  
 §10 fel angående agility var den ska hållas, ska vara i Växjö. 
  Därefter godkändes protokoll nr 1 
 Protokoll nr 2 gick igenom och godkändes 
 Beslutade nya rutiner för att för enkla protokolls hanteringen, mötessekreteraren skickar ut 
 protokollet till ordförande och justerarna för att de ska kontroller protokollet och därefter skicka ut 
 det till övriga i styrelsen. 
 
§28 
Ekonomi 
 Annika gick igenom hur klubben arbetar ekonomiskt. 
 
§29 
Inkomna skrivelser 
 Protokoll �orra 

  Tog del av                                                                    

 Erinran och nytt vandringspris  

  Beslutade att ändra texten på hemsidan angående vandringspris som gäller utställning.  
  Tackar för vandringspriset som är skänkt av Gunilla Persson, som gäller bästa allround  
  pudel som börjar gälla från 2011 och delas ut 2012. Beslutade att vandringspris   
  instiftaren ansvar själv för uträkningen, i statuterna finns mailardress till instiftaren,  
  Christel meddelar Gunilla om detta. 
 Resor PF 

  Tog del av                                                                                                                                                             

 Protokoll västra 

  Tog del av                                                                                                                                                  

  Litet fel SRD domarintr.  

  Tog del av                                                                                                                                    

 Förslag till Pudelnsdag  

  Beslutade att Margareta kontaktar Malin Sjöstedt angående aktivitet på pudelsdag.                                                                    
 Ang. beställning av handbok för utst.ansvariga  

  Beslutade beställa handbok, Oddbjörn beställer från SKK.                               
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 SPK utställningar 2013 

  Tog del av                                                                                                                                        

 Kvittens för vandringspriser 

  Fredri k har skickat kvittona på de vandringspris som kunnat delas ut på årsmötet,   
  vandringspris för Årests dvärg i SPK har ej lämnats till södra.                                                             
 Junior handl. Domarutbildning 

  Tog del av                                                                                                                              

 Medlems rapporter  

  Tog del av                                                                                                                                               

 RAS   

  Remiss från CS angåed RAS var alldeles för kort tid att anordna uppfödaremöte,   
  kommittén har till skrivit CS om tidsplanen.                                                                                                  
 Försättsblad till utst.katalog   

                 Tog del av                                                                                                                 

 SRD och BSI 2011  

  Tog del av                                                                                                                                                

 Remissvar RAS                                                                                    

  Kommitté svar till CS angående RAS 
 
§30 
Rapport från kommittéerna 
     Informationskommittén 
               Maria kommer att vara med i kommittén. 
  Beslutade att Maria startar Face Book sida för södras medlemmar, sidan kommer att heta 
  Svenska Pudelklubbens Södra avdelning 
. 
 Utställningskommittén              
                Fredrik och Annika är pris och rosett ansvariga 
  Doris och Fredrik domare och ringsekretare ansvariga 
  Anita anmälningsmottagare 
  Oddbjörn byggmästare, med sin grupp. 
  Göran släpansvarig 
  Beslutade att bilda en grupp, som arbetar med Jubileumsutställning. 
  Beslutade att ha förhöjd anmälningsavgift på anmälan som har kommit efter sista   
  anmälningsdag, 100 kronor extra per hund. Kompletteringsrätten gäller ej, hundar som är  
  anmälda på den förhöjda anmälningsavgiften (efter utgången anmälningstid) 
 

 Kommittén för Arbetande pudlar 
                    Kommittémedlem Gunilla Persson 
  Arbetar vidare med lydnadslägret 
 
 Uppfödarkommittén 
                  Kommittén består av Christel Tevin, Mikael Nilsson, Åsa Bloom, Linda Isgren och Lena  
  Tellberg. Beslutade att ha följande möte den 13 april medlemsmöte angående RAS och PF. 
  Nästa möte 10 maj färggenetik och den 25 maj Mikael Nilsson berättar om PCA. 
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             Kommittén Medlemsvård 
                      Beslutade att ha pudelns dag den 6 juni. Margareta tillfrågar om Hässleholmsgården. 
 Aktivteter som ska vara är ringträning, 100 kronor, anmälan till Anita, Inoff utställning, 
 anmälningsavgift 160 kr, anmälan till Anita. 
 Beslutade att alla som deltager får en T-shirt. 
 Magreta arbetar vidare med aktivisterna.  
  

       Kommittén för pudelvård 

                      Kommittémedlem Åsa Blom. 
 Beslutade att ha kurs steg 1 i Malmö den 28 maj. 
  

§31 
Övriga ärenden 
 Inga ärende idag. 
 

§32 
�ästa möte.  

Beslutade att nästa möte blir den 18 april 19.00, telefonmöte. Därefter kommer inplanerade möte 
 att vara den 16 maj, 30 maj, 20 juni, 1 augusti, 5 september, 3 oktober och 7 november. 
 

§33 
Mötet avslutas  

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag. 
 
 
 
 
 

Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
Mikael �ilsson 
Sekreterare     
 
 
     

Justeras: 
 
 
 
 
 
Fredrik �ilsson                               Christel Tevin                 Margareta Plym   
Ordförande      


