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Protokoll nr 4-2012 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra 
avdelningen 
 
Plats och datum: Sjöbo den 2012-03-04 
 
Närvarande: Ordförande  
    Fredrik Nilsson 
 
  Ledamöter 
                                                           Louise Ekblad 
                                                          Anita Sjöholm 
                                                          Mikael G Nilsson  
                                                         Göran Blom 
                                                           Margareta Plym 
   Maria Wiener 
                                                            
 
Anmält förhinder  Oddbjörn Aasvold 
   Håkan Hed 
 
  Protokollet innehåller §31-§41  

 

§31 

Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna 

§32 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes  

 

§33 

Val av justerare 

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Louise Ekblad och Göran Blom 

 

 

§34 

Föregående protokoll 

Protokoll nr 2 gicks igenom. §14 Fredrik har inte skickat bilderna till Mikael G Nilsson.  

Protokollet lades till handlingarna 

Protokoll nr 3 gicks igenom och lades till handlingarna 

 
 
 
 

Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 
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§35 
Ekonomi 
Ekonomin är fortsatt god 
 
§36 
Inkomna skrivelser 
BHP- Bordlades till nästa möte för att Håkan hed ska ge mer information om det nya BHP-t 

Presentation av domare xxxxxxx- Vi tillstyrker xxxxxx som ny domare på pudel. Anita svarar CS.

  

För sent inkommen motion-Vi diskuterade detta och vi kommer eventuellt att begära att få ett extra 

Pudelfullmäktige i år. 

SKK Föredragning-Vi har tagit del av skrivelsen 

Halmstad Hundarena- Vi har tagit del av skrivelsen 

Poängräknare Årets Utställningspudel- Vi har tagit del av skrivelsen 

Susanne Karlström- Vi har tagit del av skrivelsen och överlämnar den till kommiten för domare och 

ringsekreterare 

Protokoll 1-12, västra avdelningen- Vi har tagit del av skrivelsen 

Protokoll 1-13, västra avdelningen- Vi har tagit del av skrivelsen 

Protokoll 1, norra avdelningen -Vi har tagit del av skrivelsen 

Representanter till PF- Vi har tagit del av skrivelsen 

SAR -Vi har tagit del av skrivelsen 

Sofia-Beslutade att föreslå CS att tillsätta en grupp som jobbar med nya domaransökningar och andra 

domarfrågor. Anita och Fredrik skriver detta och skickar till CS 

CS-protokoll 14- Vi har tagit del av skrivelsen 

Åter hänvisning- Vi har tagit del av skrivelsen 

Önskemål från redaktören- Vi har tagit del av skrivelsen och lämnar över det till informationskommiten 

som är ansvarig för materialet till Pudelnytt 

 
§37 
Kick off 
För att öka antalet medlemmar tror vi att vi bör öka vår profilering  i södra. 

Vi beslutade att begära att CS vidarebefordrar alla nya ägarlistor på nya pudelägare från Skk och att vi 

skickar brev till dem som inte har blivit medlemmar, där vi skickar med information om klubben och en 

pudelnytt och en almanacka så långt de räcker. 

 

Beslutade att ordna en kurs i hur man gör ett bra annonsmanus med bilder mm. 

 

Beslutade att Maria Wiener ordnar bildtävling på Facebook 

 

 
§38        
Kommittéerna   
            Informationskommittén  
Medlemmar:  
Sammankallande: Mikael G Nilsson 

           Maria Wiener 
Mikael tar hand om utskick av nyhetsbrevet. Varje kommitté ansvarar för att den det de skickar 
till Mikael är publicerings bar. 
Nyhetsbreven skickas med dolda adresser. 
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   Utställningskommittén 

Medlemmar:  

Sammankallande: Göran Blom 

Odd Aasvold, Mikael G Nilsson 

Vi fick information om arbetet med jubileumsutställningen i Strömsnäsbruk 

En till domare är klar för utställningen i Qpoolen den oktober. Det är xxxxxxx från Slovenien. 

  

 Ringsekr och domarekommittén 

Medlemmar:  

Sammankallande: Doris Backe 

Annika Kronberg, Fredrik Nilsson 

 

 Jubileumskommittén 

Medlemmar:  

Sammankallande Doris Backe,  

Fredrik Nilsson Lene Strandvad, Odd Aasvold 

 Juniutställningskommittén  

Medlemmar:  

Sammankallande: Mikael G Nilsson 

 

          Uppfödarekommittén 

Medlemmar:  

Sammankallande: Christel Tevin 

Det kommer att anordnas 4 medlemsträffar under våren.  

1 träff där Lupus informerar om näringslära och pälsvårdsprodukter. Två träffar om färggenetik med 

xxxxx som föredragshållare och en träff om anatomi med xxxxxx.   

Beslutade efter förslag från uppfödar kommittén att xxxxxxx får 250kr per deltagare på den träffen och 

kostnaden för att delta är 300kr. Funktionärer som deltar i träffen betalar inte för den. 

 

             Kommittén för arbetande pudlar 

Medlemmar:  

Sammankallande: Håkan Hed 

Information via mail att MH är planerat till Maj på Landskrona brukshundsklubb  

  

            Kommittén för Medlemsvård och pudelvård 

Medlemmar:  

Sammankallande Margareta Plym 

Yvonne Andersson, Anki Nilsson 

 . 

  
§39 
Övriga ärende 
 Inga övriga ärende  
 
§40 
Nästa möte  
 Telefon möte den 26 mars kl 19.00 
 
 Planerade telefon möte med start kl 19.00 
 26 mars, 23 april, 14 maj, 4 juni, 2 juli, 27 augusti, 24 september, 15 oktober,  
 12 november och 14 januari 2013 
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§41 
Avslutning 
 Ordförande förklarar mötet för avslutat och tackar för idag. 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 
 
Anita Sjöholm 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras:  Göran Blom Louise Ekblad 
 
 
 
 
 
Fredrik Nilsson                               
Ordförande             
 
 
                           


