Protokoll nr 1-2012 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra
avdelningen
Plats och datum:

Sjöbo den 15 januari 2012

Närvarande:

Ordförande
Fredrik Nilsson
Ledamöter
Christel Tevin
Anita Sjöholm
Göran Blom
Maria Wiener
Kassör
Annika Kronberg
Valberedningen
Berit Lönnerstam

Anmält förhinder

Svenska Pudelklubben
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN

SÖDRA AVDELNINGEN
AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ

Mikael G Nilsson
Håkan Hed
Margareta Plym
Protokollet innehåller §1 - §11
§1
Mötets öppnande
Ordförande Fredrik Nilsson öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna
välkomna. Ett särskilt välkomnande till valberedningens Berit Lönnerstam. Annika
Kronberg blev vald att skriva dagens protokoll.
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§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg för Valberedningen under punkten årsmöte.

§3
Val av justerare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, utsågs Anita Sjöholm
och Maria Wiener
§4
Föregående protokoll
§ 111 Mikael G Nilsson är inte här så vi får avvakta med frågan.
Uppfödarkommittén har fått svar från xxxxxxx hans föreläsning är lagd på
våren 2012.
Information om medlemsvärvningen ligger ute på hemsidan
§106 Oddbjörn har fått bekräftat att alla utställningslokaler är bokade till och med
2014.
§113 Anita har diskuterat med sin kommitté och dom har kommit fram till att vi inte
är intresserade.
På grund av stort antal anmälda till det inplanerade medlemsmötet som handlade
om domarkonferensen, bestämdes att inhandla tjugo kompendier istället för fem.
Maria W har talat med Sanna A och Maria W har nu lagt in alla våra aktiviteter i
SPK CS:s kalender. Däremot kan bara Birgitta G lägga in våra aktiviteter i SPK
södras kalender. Maria W sammanställer och skickar till Birgitta G.
Beslut taget att skriva om xxxxxxx, en helsida skrevs från centralt så vår artikel
gjordes.
§ 116 uppfödarkommittén planerar en anatomiträff under våren 2012.
Kommittén för arbetande pudlar arbetar vidare med avtalet med teststället för MH.
Genomfört en klippkurs 10 december.
§5
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god
§6
Inkomna skrivelser
Protokoll 8 mellan
Tagit del av
Protokoll 8 norra
Tagit del av
SBK nya startavg och arvoden
Tagit del av
Protokoll 8 mellan kompl
Tagit del av
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RAS fastställd
Tagit del av
Vandringspris
Tagit del av
Avhoppad sekr
Tagit del av
Dokument om mätning
Tagit del av
Uppvaktning
Tagit del av
Hänvisningsstopp och återhänvisning
Tagit del av
Cacib toy
Tagit del av SKKs beslut angående delade Cacib för toy. Diskussion
angående detta. Med förundran konstaterar vi att CS arbetat för detta,
trots att det t.ex. inte finns upptaget i RAS.
Protokoll 9 norra
Tagit del av
CS protokoll 10-11 2011
Tagit del av
Protokoll 11-12 västra
Tagit del av
Beslut från SKK disciplinnämnden
Tagit del av
Så här går det till på utställning
Tagit del av, bra information
Beslut från SKK disciplinnämnden
Tagit del av
Viktigt meddelande
Tagit del av
Medl. rapport
Tagit del av
Nytt år i föreningskommittén
Tagit del av
Medl. avg för utlandsmedl.
Tagit del av
CS protokoll 12-13 2011
Tagit del av
§7
Årsmöte
Christel pratar med Doris och Lene ang fika
Christel har bokat lokal
Mötesordförande är Svante Andersson, Christel skickar handlingarna
Mötessekreterare. Christel tillfrågar Doris Backe eller Lena Tellberg
Beslutade propositioner
Årsmötet beslutar om bankkonto
Utställningsavgiften
Redovisad ekonomisk ställning per kvartal från CS
Valberedningen
Berit Lönnerstam informerade om valberedningens förslag.
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§8
Kommittéerna
Informationskommittén
Årets almanacka blev ett alldeles för struligt och trögt arbete. På grund av detta
fick vi inte med Royals baksidesannons. Mikael G Nilsson kontaktar Royal
angående annons i PN som kompensation. Det är viktigt att almanackan skickas
ut eftersom vi fått stor och glad respons från våra medlemmar.
Utställningskommittén
Planerat möte 19/1 inför jubileumsutställningen.
Kommittén för arbetande pudlar
Beslutar att Christel T kontaktar xxxxx angående ett eventuellt agilityläger för
att få klarhet i om det finns planer på ett sådant. Christel informerar dessutom om
arbetsgången.
Beslutade att inte ha MH längre i klubbens regi, Annika återbetala pengarna.
Uppfödarekommittén
Beslutade att fortsätta planera och genomföra 2012 års sju medlemsmöten
Anita fakturerar uppfödarna för uppfödarlistan. Beslutade att det fortsatt kostar
100 kr per år. Christel skriver en text för att värva fler till uppfödarlistan. Anita
skickar ut texten.
Kommittén för medlemsvård
Beslutar att fortsätta planera och genomföra 2012 års fem aktiviteter.
Kommittén för pudelvård
Beslutar att fortsätta planera och genomföra 2012 års pudelvård.
§9
Övriga ärende
Inga övriga ärenden
§10
Nästa möte
Telefonmöte måndagen den 23/1 2012 kl 19.00
§11
Avslutning
Ordförande förklarar mötet för avslutat och tackar för idag.
Vid protokollet:

Annika Kronberg
Sekreterare
Justeras:

Fredrik Nilsson
Ordförande
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