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Protokoll nr 1-2010 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.  
 
Plats och datum:  Telefonmöte, tisdagen den 19 januari 
  
Närvarande:    Ordförande   
      Fredrik Nilsson 
    Ledamöter   
      Frida Emmertz  
      Anita Sjöholm  
      Doris Backe 
      Lene Strandvad 

Gunnel Edin 
  Lena Emmertz  
    

    Suppleanter  
      Magnus Backstig 
 

Anmält förhinder 
  Marika Tevin 
 

    Protokollet innehåller §1-§12 . 
 
§1 
Mötets öppnande  
Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna. 
 
§2 
Godkännande av dagordningen 
Dagordning godkändes. 
 
§3 
Val av justeringsman 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Anita Sjöholm och Lene Strandvad. 



 
 
 
 

 
 
 
F.E. F.N. A.S. L.S. 

§4 
Ekonomi 

• Bokföringen för 2009 är nästa klar. Skickas till revisorerna idag eller imorgon. Ett positivt resultat 
är väntat. 

 
§5 
Inkomna skrivelser 

• xxxxxx – Aktiviteter 2010 
o För publicering på vår hemsida. Anita ombesörjer 

• xxxxxxx – Program PC 
o För information. Tidigare bifallsbeslut men avvaktar de andra avdelningarna 

• EoB F – Utställning 2010 
o Protokoll skickas till revisorerna, lene ombesörjer. Alla protokoll skickas 

• xxxxx – Nyckelbricka 
o Reklam 

• Protokoll Mellan nr. 10+11 
o Till handlingarna 

• CS – M.B – Kommitten för Hundars Mentalitet 
o Information 

• CS – M.B – Förtjänsttecken 
o Inga förslag lämnade 

• xxxxxx – almenackan 
o Till handlingarna 

• Protokoll Västra nr:9 
o Till handlingarna 

• Protokoll CS nr. 9+10+11+12+13 
o Till handlingarna 

• xxxxxx – arbetande pudlar-resultat 
o Resultat mottagna från xxx ang. årets bruks- och lydnadspudel. 

• CS-M.B – pressmed. Ang. SKK reg. 
o Till handlingarna 

• xxxxxx – motion 
o 2 motioner inlämnade, behandlas på årsmötet 20100214 

• xxxxxx – säljbrev 
o Att vidarebefordras. Info för eventuella annonsörer i pudelnytt. Önskas information 

kontakta styrelsen.  
• Fredrik N – produktionsplan för PN 

o För effektivare hantering av PN samt flödesschema. Mallar för uppskick till xxxxxx inför 
tryckning av PN. Hjälpverktyg 

 
§6 
PN 

• Deadline 1:e februari 
• Anita är sammanställande och ansvarig för uppskickande till xxxxxx 
• Vad skall finnas med:  

o Hässleholms utställning 
o The Swedish Poodle Show inkl. Domarepresentation (Doris) 
o MH (Anita) 
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o Klippkurser (Doris) I småland 
o Pudelträff Kristianstad (Anita) 
o Handlerträning (Fredrik) Förfrågan till Micke. Innan Maj-utställningen 

 
§7 
Årsmötet 20100214 

• Alla kommitteer ska skriva en verksamhetsberättelse och skicka till Fredrik. Inskickas till Fredrik 
senast 26:e. Aktiviteter under 2009 samt kommitens medlemmar. 

• Dagordning för årsmötet 
• Alla årsmöteshandlingarna ska publiceras på vår hemsida enligt bifall på föregående årsmöte. 

Handlingarna skall finnas tillgängliga senast den 6:e februari, antingen på hemsidan eller via post. 
• Tryck av handlingarna, Klippans kommun. Anita hämtar. 75 skall tryckas. 
• Kolla upp antal delegater som Södra kan skicka till CS årsmöte 
• Soppa m. bröd. Kaffe och gräddbullar. (Fredrik soppa, Frida ordnar veg. alternativ, Lene bröd, 

smör, ost och cream fraish, kaffe, the, socker mjölk, dricka samt servetter, Doris fixar gräddbullar) 
Mat för ca 75 pers. 

• Chokladlotteri (Lena tar med lottringen, Doris köper choklad, Lene tar med T-shirts) 
• Lokal klar. (Lene) 
• Styrelsen möts 12.30, Gunnel anmält förhinder 

 
§ 8 
Gåva för titelmottagare under året 

• 12 har anmält, fler hundar ca. 20. Sista dag är idag. Utställning guld/vit, vilt brun/guld, lydnad 
röd/guld, lydnad svart/röd. 

• Kostnad per rosett inkl. allt max kostnad 100 kr inkl moms 
• Diplom (Fredrik och Doris) 

 
§9 
Rapport från kommittéerna 
Informationskommittén 

• Inget nytt 
 
Utställningskommittén: 

• Hässleholmsutställningen klar 
• Swedish Poodle Show. Malmö. Samordning mat ok 
• Oktober utställningen. Domare klara, xxxxxxxxxxxxxx toy, dvärg och mellan och xxx stora. 
• 2 propositioner föreslagna. Upphandling via CS ang. rosetter och ta bort maxtaxan 

 
 
Kommittén för arbetande pudlar  

• Lägret för lydnads och agility inställt p.g.a. för få anmälningar 
• Agilitytävling Staffanstorp 14 mars. Hjälp behövs. 
• Planering för 2010 pågår för fullt, agility, spår och klicker och trix, allt för nybörjare. 

 
Uppfödarekommittén 

• Inget nytt 
 
Kommittén för pudelns dag 
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• Inget nytt 
 
Kommittén för pudelvård. 

• Rapport från vardagsvårdskursen som hölls under november. 
 
§10 
Övriga ärenden 

• Inga övriga ärenden 
 
§11 
Nästa möte.  

• 3:e februari 2010, 19.00 preliminärt i xxxxxxxxxxxx kurslokal (Lene frågar xxxxxxx) 
• Bjud in valberedningen samt Annika 

 
§12 
Mötet avslutas  
Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
Frida Emmertz      
Protokollförare 
 
     

Justeras: 
 
 
 
 
 
Fredrik Nilsson    Anita Sjöholm  Lene Strandvad 
Ordförande      
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


