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Protokoll  nr 10-2011 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra 
avdelning 
 
 
Plats och datum:                  Telefonmöte den 3 oktober 2011 
 
Närvarande:                         Ordförande 
                                                               Fredrik Nilsson 
 
                                               Ledamöter 
                                                              Christel Tevin 
                                                              Anita Sjöholm 
                                                              Håkan Hed 
                                                              Mikael G Nilsson  
                                                              Oddbjörn Aasvold från § 104 
                                                              Margareta Plym 
                                                              Maria Wiener 
                                                                
Ej närvarande                                      Göran Blom 
 
                                              Protokollet innehåller §99-107 
 
§99 
Mötets öppnande 
               Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna 
 
§100  
Godkännande av dagordning 
               Dagordningen godkändes 
 
§101 
Val av justerare 
               Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Margareta Plym 
 och Mikael G Nilsson 
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§102 
Föregående protokoll 
               §92 uppfödarkommittén är snart klar med hemsidan. 
               §83 beslutar att Micke skickar ut om rollupps. 
               §95 uppfödarkommittén tar över och bjuder in X X kommittén för medlems 
 vård medlemsvärvning tar över av Margareta Plym 
               §96 Senast den 10 oktober skall åsikter till ordförandekonferensen skickas till 
 Fredrik Nilsson.  
                     
§103 
Ekonomi 
             Snabb genomgång av ekonomin. 
           
§104 
Inkomna skrivelser 
 Påminnelse dead-line  
  Vi gör inga ändringar under 2012. Beslutar att lägga ut våra  
  utställningar på hemsidan.                                                    
 
 Utställningar 2014 specialklubbar och rasklubbar        
  Beslutade att hålla  utställning den 17 maj Hässleholm, 22 juni i Höör, 
  26 oktober Hässleholm. Beslutade att Oddbjörn bokar Q-poolen för 
  år 2012, 2013 och 2014.                                                                 
 
  Version 3 länsklubbsutställningar 2014       
   Tillhör föregående skrivelse 
 
 Hantering av tävlingar i SBK-tävlingar       
  Vidarebefordrar till kommittén för arbetande pudlar.                                       
 
 Ang godkännande i SBK tävlingar               
  Vidarebefordrar till kommittén för arbetande pudlar 
 
 Ras och specialklubbsträff                            
  Beslutar att Micke Nilsson och Maria Wiener. 
  Maria anmäler till sydskånska kennelklubben 
 
§105   
Utställning Hässleholm 
     Checklistan för den officiella utställning gicks igenom, fylldes i och arbetas vidare. 
     Checklista för den inofficiella utställning gicks igenom, fylldes i och arbetas vidare. 
 
§106 
Rapport från kommittéerna 
 Informationskommittén 
  Jobbar vidare med almanackan.  
 
 Utställningskommittén 
  Se föregångande punkt. 
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Uppfödarkommittén 
  Vi jobbar vidare med möten. X X har kontaktas oss angående 
  näringslära, kan hålla en föreläsning i vår. Beslutar att ha näringslära. 
 
 Kommittén för arbetande pudlar 
  Oddbjörn undersöker om möjlighet att hålla rallylydnads kurs. 
 
 Kommittén för medlems vård 
  Margareta informerar om träffen på Öresundskliniken. Handler 
  träningen flyttas från Klasaröd till Nedangård, Höör. Kursen hålls 2 
  timmar på grund av för få anmälningar. Diskuterar priset med 
  kursledaren.  
  Diskuterar om nya medlems och medlemsvärvning 
 
 Kommittén för pudelvård 
  Maria jobbar vidare med att få fler deltagare till pälsvårds kurs steg 1. 
 
§107 
Övriga ärende 
 Inga övriga ärende idag. 
 
§108 
Nästa möte 
 7/11 telefonmöte, 9/1-2012 
 
§109 
Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat och tackar för idag. 
 

 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
 
Christel Tevin 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Fredrik Nilsson                        Margareta Plym    Mickael G Nilsson            
Ordförande                                       


