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Protokoll  nr 11-2011 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra 
avdelning 
 
 
Plats och datum:                  Telefonmöte den 7 november 2011 
 
Närvarande:                         Ordförande 
                                                               Fredrik Nilsson 
 
                                               Ledamöter 
                                                              Christel Tevin 
                                                              Anita Sjöholm 
                                                              Håkan Hed 
                                                              Göran Blom 
                                                              Margareta Plym 
                                                              Maria Wiener 
                                                                
Ej närvarande                                      Mikael G Nilsson  
      Oddbjörn Aasvold  
 
                                              Protokollet innehåller §108-119 
 
§108 
Mötets öppnande 
               Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna 
 
§109 
Godkännande av dagordning 
               Fredrik talade om att Barbro Larsson hade gått bort, styrelsen beklagade hennes  
 bort gång, många minnen med Barbro, tar upp diskussion om minnes rader om 
 Barbro under pudel nytt. 
 Dagordningen godkändes 
 
§110 
Val av justerare 
               Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Göran Blom 
 och Maria Wiener 
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§111 
Föregående protokoll 
    §102 Mikael har skickat ut förslag på rollupps, avvaktar med diskussionen tills 
 nästa möte, så Mikael kan ge mer information om det. 
 Uppfödarekommittén har kontaktat XXXX, väntar på svar från honom. 
 Maria och Margareta forstätter arbetar med text för medlemsvärning. 
 §106 Oddbjörn har kontaktat Q-poolen in väntar på att få det bekräftat   
                     
§112 
Ekonomi 
 Avvaktar ekonomisk rapport, höstutställning ska göras klar först.  
 
§113 
Inkomna skrivelser 
                Medlems rapport                                          
  Tagit del av 
                   Utdrag ur UKK 4/11                                    
  Tagit del av 
                   DN beslut                                                     
  Tagit del av 
                   Protokoll mellan nr 3 t o m 7                     
  Tagit del av 
                   Moms frågan                                              
  Tagit del av 
                   Senaste nytt ang moms frågan                   
  Tagit del av 
                   Inbjudan till utb. I SBK tävling                 
  Bordlägger till nästa möte, Anita diskutera med sin kommittén 
                   Utökning av ras register                             
  Beslutar Vi tillstyrker XXXX 
                   Pudelklubbens ras kompendium                 
  Beslutar att inköpa 5 kompendierna, som ska vara till senare möte 
  för genom gång av domarekonferensen, styrelsen tycker det var en 
  hög kostnad för kompendium våg där för inte beställa fler, Christel 
  beställer av CS. 
                   Protokoll västra                                           
  Tagit del av 
                   Face book kalender                                       
  Beslutar att Maria kontatar Facebook gruppen, angående hur södra 
  kan lägga ut sina aktiviteter i kalendern. 
                   Lite siffror på FB                                          
  Tagit del av 
                  Medl. rapporter oktober                                 
  Tagit del av 
                  Utökning av rasregister  XXXX  
                  4 nya raser med utställnings rätt och Schäfer blir   
  Tagit del av 
 
 
§114 
Pudelnytt 
 Ansvarig  för Pudelnytt nr 4 utsågs Maria, manus stopp den 15 november.  
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 Innehåll:  
 Barbro Larsson minnes rader, Maria  
 Beslutar att ha en helsidesannons om vår jubileumsutställning. Annons om 
 Jubileumsutställning ordnar Fredrik.  
 Ordföranderader Fredrik 
 Utställning i Hässleholm skriver Margareta om, bilder Maria gör en helsida med 
 bilder från lördagen, söndagens bis resultat publiceras. 
 Veterinärträff har Margaretaredan skrivit om, bilder har Maria. 
 Handlerträning med XXXXX, Margareta har redan gjort text om detta. 
 Utställning Ronneby XXXXX har tidigare skickat in detta. 
 Kallelse till årsmötet Christel skriver i hoppa om detta, även våra vandringspriser.
  
§115 
Ordförande konferensen      
  Diskuterades, men väldigt svårt när det är så lite information om de olika 
 punkterna, svårt att förberedda sig väl inför mötet. 
 
§116 
Rapport från kommittéerna 
 Informationskommittén 
                     Jobbar vidare med almanackan 
 Utställningskommittén 

   Beslutar att ha två domare i Hässleholm i maj 2012, ändra gammalt 
  beslut, på grund av att Nordskånska redan hade räknat med vårt 
  samarbete. Domare blir på Storpudel: XXXX och Toy,  
  Dvärg och Mellanpudel: XXXX 
  Beslutar att ha valputställning i oktober tillsamman med vår officiella 
  utställning i Q-poolen.  
 Uppfödarkommittén 
  Arbete vidare, planerar anatomiträff, förhoppningsvis i början av 
  december.  
 Kommittén för arbetande pudlar 
  Arbetare vidare med MH, försöker få ett bra avtal med teststället.  
 Kommittén för medlems vård 
  Inget för närvarande 
 Kommittén för pudelvård 
  Klippkurs steg 1 blir det den 10 december i Malmö. Beslutar södra 
  bjuder på fika, Maria ordnar med detta. Beslutar att erbjuda XX
  XX en ¼ sida i vår almanacka, som tack för alla hjälp. 
 
§117 
Övriga ärende 
 Fredrik informerade om kommande årsmöte, att varje kommitté ska skriva sin 
 verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till senast den 15 januari, skicka till 
 Fredrik och Christel. 
 
§118 
Nästa möte 
 Är in planerat till den 9/1-2012,  troligen behöver vi ha ett extra möte. 
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§119 
Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat och tackar för idag. 
 

 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
 
Christel Tevin 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Fredrik Nilsson                              Göran Blom                   Maria Wiener 
Ordförande                                       


