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Protokoll nr 5-2011 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra 
avdelning. 
 
 
Plats och datum:   Telefon möte 16 maj 2011 
 
Närvarande:              Ordförande 
                                                        Fredrik Nilsson 
 
                                    Ledamöter 
                                                       Mikael G Nilsson 
                                                       Göran Blom 
                                                       Christel Tevin 
                                                       Margareta Plym 
                                                       Maria Wiener 
                                                       Håkan Hed 
                                                       Oddbjörn Aasvold 
                                                   Anita Sjöholm från § 52 
                                                                            
  Protokollet innehåller §45-§55 
 
§45 
Mötets öppnande 
              Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna 
 
§46 
Godkännande av dagordningen 
               Dagordningen godkändes 
 
§47 
Val av justeringsman 
                Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Christel Tevin och                 
                Margareta Plym                
 
§48 
Föregående protokoll 
                  Protokoll nr 4, §37 ändaras texten till loggan, ska var större text.  Christel har inte 
 fått tag i Gunilla Persson angående vandringspris. § 38 Christel har ej fått klar 
 tecken från Doris och Lene. § 41 informationskommittén, uppfödarekommittén och 
 medlemsvårds kommittén har inte uppdaterat sina texter till hemsidan. Birgitta 
 fortsätter tillsvidare med hemsidan.   
 Protokollet god kändes och lades till handlingarna.  
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§49 
Ekonomi 
                          Diskuterade inköp av rosetterna, fått bättre pris. Ekonomin fortsatt god. 
                            
§50 
Inkomna skrivelser 
 
                        Hundens dag:  
  Beslutade att Håkan och Micke undersöker medverkan rapport på  
  juni-mötet. 
                        Medl.raport30/4 :  
  Tagit del av, positiv ökning i södra 
                        Protokoll Norra 5-2011:  
  Tagit del av 
                        Valphänvisningsstopp:  
  Tagit del av 
                        Jubileumskalender:  
  Beslutade att Christel kontaktar CS, på grund av tidigare planer att 
  själva göra en almanacka, som redan arbetet pågår med, finner vi det 
  svårt att göra och sälja två samtidigt. Beslutet gäller även muggarna. 
                        Officiella prov i lydnad:  
  Beslutade att kommittén diskuterar och avgör själv. 
 
§51               
Utställning Hässleholm 
                    Genomgång av checklistan 
 
§52 
Rapport från kommittéerna 
 
Informationskommittén   
 Arbetet fortsätter Micke och Fredrik tar fram priser. 
 
Utställningskommittén 
               Jobbar vidare. Ronneby saknar domare för tillfället. 
                   
Uppfödarkommittéen 
               Christel informerade om färggenetik kurs, 12 deltagare, mycket lärorikt. Nästa 
 möte 25 maj 19.00 angående PCA med Mikael Nilsson.  
Kommittén för arbetande pudlar 
               Jobbar vidare  
     
Kommittén för medlemsvård  
                Planerar pudelns dag den 6 juni, olika aktiviteter. Beslutade att ta 100 kr för 
 ringträning och 20 kr för barn med hund.  
 Beslutade att anordna handlerträning för Christer Ivarsson, den 9 oktober på 
 Klasaröds idrottsplats.  
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Kommittén för pudelvård 

 Beslutade att försöka ha en kurs i höst eftersom vårens kurs blev inställd.  
 Beslutade att bjuda in Christer Ivarsson till Steg 2 i pudelvård, pris för kursen blir 
 900 kr för två dagar. 
 
§53 
Övriga frågor 
                  Inga. 
 
§54 
Nästa möte 
                     30/5,  20/6, 1/8,  5/9,  3/10,  7/11,  9/1-2012 
 
§55 
Mötet avslutas 
                    Ordförande förklarade mötet avslutat och tackar för idag. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare 
Mikael Nilsson 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Fredrik Nilsson                                   Christel Tevin          Margareta Plym 
Ordförande                                       
 
 
                          
 
 
 
 
 
 


