Svenska Pudelklubben
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN

Protokoll nr 5-2012 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra
avdelningen
Plats och datum:

Telefonmöte den 26-3-2012

Närvarande:

Ordförande
Fredrik Nilsson
Ledamöter
Louise Ekblad
Anita Sjöholm
Håkan Hed
Göran Blom
Margareta Plym

Anmält förhinder

Maria Wiener
Mikael G Nilsson
Oddbjörn Aasvold

Protokollet innehåller §42-§
§42
Mötets öppnande
Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna
§43
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§44
Val av justerare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs
Margareta och Håkan
§45
Föregående protokoll
Protokoll 4
xxxx- 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
Detta är inte gjort
Kick off- Vi beslutade att begära att CS vidarebefordrar alla nya ägarlistor på nya pudelägare från Skk
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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.
Anita skriver till CS om detta
Vi fortsätter jobba på att få till en kurs om ur man gör annonser
Positivt med bildtävlingen på FB
Fel i protokoll 4 sammankallande i informationskommitén är Maria W
Sammankallande i Ringsekr och domarekommittén Fredrik
Lägges till handlingarna

§46
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god
§47
Inkomna skrivelser
BHP- Tagit del av
CS nr112- Tagit del av
Icke hänvisning - Tagit del av
Instruktion till domare - Tagit del av
Ny domare1+2- Godkänner Anita Svarar
Lena Petri- Tagit del av och återkommer när vi ar mer info av Lena Petri
PP-presentation- Tagit del av
Protokoll 1- Tagit del av
Protokoll 2 - Tagit del av
Protokoll 3- Tagit del av
Rinsekreterarväska- vi beslutar att vi ska a 2 st Anita skriver till Lena T att vi beställer
Rutiner specialklubb- Tagit del av
Special-bee- Tagit del av
SPK CS protokoll 1- Tagit del av
SPK CS protokoll 2- Tagit del av
Utbildning-bordlägger till nästa möte
Utställningar- Tagit del av
Utvärdering av SRD- Tagit del av
§48
Kommittéerna
Informationskommittén
Vi har gått igenom förslag på text från informationskommiten och vi har redigerat något i texten
Beslutar att ha samma priser på annonser i almanackan som år 2012 och samma priser för
alla.
Utställningskommittén
Jubileumskommittén
Gick igenom checklistan inför utställningen i Strömsnäsbruk
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Kommittén för Juniutställningen 2014
Avvaktar
Ringsekr och domarekommittén
Uppfödarekommittén
Beslutar att kommiten består av Christel Tevin, Micke Nilsson, Linda Isgren, Ylva Ganby, Anki
Nilsson
Vi besluta enlig uppfödarkommitens förslag om medlemsträffar 2012
Kommittén för arbetande pudlar
MH 5-6 maj jobbar Håkan vidare med.
Håkan diskuterar med xxxxxx och xxxxxxxom Agillity-träning i Staffanstorp i maj, när det är
klart så sätter vi ut det på hemsidan.
Kommittén för Medlemsvård och pudelvård
Arbetar vidare med planerade aktiviteter

.

§49
Övriga ärende
Inga övriga ärende
§50
Nästa möte
Telefon möte den 23 april, kl 19.00
Planerade telefon möte med start kl 19.00
14 maj, 4 juni, 2 juli, 27 augusti, 24 september, 15 oktober,
12 november och 14 januari 2013
§51
Avslutning
Ordförande förklarar mötet för avslutat och tackar för idag.
Vid protokollet:

Anita Sjöholm
Sekreterare
Justeras:

Fredrik Nilsson
Ordförande
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