
 

CT                                      FN                                  AS                                       HH 
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ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 
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Protokoll nr 8-2011 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra 
avdelning. 
 
 
Plats och datum:  Telefonmöte den 8 augusti 2011 
 
Närvarande:              Ordförande 
                                                        Fredrik Nilsson 
 
                                    Ledamöter 
                                                        
                                                        Göran Blom 
                                                        Christel Tevin 
                                                        Håkan Hed 
                                                        Mikael G Nilsson 
                                                        Anita Sjöholm 
                               
                                   Anmält förhinder 
                                                        Maria Wiener 
                                                        Margareta Plym 
                   Oddbjörn Aasvold 
                                                        
  Protokollet innehåller §77-§88 
 
§77 
Mötets öppnande 
 Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna 
 
§78 
Godkännande av dagordningen 
               Dagordningen godkändes 
 
§79 
Val av justeringsman 
                 Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Anita Sjöholm 
                och  Håkan Hed               
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§80 
Föregående protokoll 
        Protokoll nr 5 
 §48 nya logga med större text har skickats ut.. 
                 Christel Tevin har fått kontakt med X X ang vandrings priser 
              Jobbet fortgår med uppdatering av hemsidan för information och 
 uppfödarekommittén.. 
 
          §50 kommittén arbetande pudlar har kommit fram till att inte ha något officiellt  
           prov i lydnad. 
 
          §52 utställningskommittén har hittat domare till Ronneby utställningen 
 Protokoll 5 godkändes och läggs till handlingarna.                  
 
        Protokoll 6  
 §62 Christel Tevin kontaktar X X angående vandringspris. 
 Därefter godkändes och läggs till handlingarna.  
                 
        Protokoll 7  
 Gått igenom, godkänt och lagt till handlingarna.                  
                                                
§81 
Ekonomi 
          Jobbar vidare för att få ekonomin god. 
 
§82                         
Genomgång för Ronneby utställningen  
           Gick igenom checklistan. 
 
§83 
WC Ribersborg  
                   Det var väldigt uppskattat av publiken som var där, många intresserad besökare     
                   var där. Till en annan gång ska vi ha med mer material och fler pudlar, helst i de 
 olika storlekarna och färger. Tyvärr saknades de rätt material för att kunna 
                  upplysa fler nyfikna besökare. Beslutade för att kontakta CS för uppdatering av  
                  material som finns. 
                  Beslutade att Mikael skulle ta fram prisuppgift till roll-upp.        
                  
§84 
Inkomna skrivelser 
 
                SKK/DN- Beslut med disciplinär påföljd 
                                   Tagit del av 
            
                 Nya dopingföreskrifter från jordbruksverket 
                                  Tagit del av och vidarebefordrat till utställnings kommittén 
       
                 Protokoll västra 
                                   Tagit del av  
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                 Ordförande konferens 13 nov. 
                Bordlades till nästa möte 
                            
                 Ribersborg 2011 
                Aktiviteten har redan varit 
                                               
                 Utdrag ur UtsK protokoll 3/2011 
                                   Skickar vidare till utställningskommittén 
                       
                 Vid vilken ålder kan man bli SE UCH 
                Tagit del av och skickat vidare till utställningskommittén 
              
                 Auktorisation exteriördomare   
                Tagit del av 
 
 Marion Hagström 
                                Beklagar, och har tagit del av 
                        
§85 
Rapport från kommittéerna 
 
Informationskommittén   
 Jobbar vidare med almanackan 
 
Utställningskommittén 
              Presenterade domar namnen för den inofficiella utställningen X X, X X, X X  
 och X X.  
 Beslutade att ha X X från X och X X från X till vår jubileums utställning 
             
Uppfödarkommittén 
               Kommer att ha ett möte i augusti för att planera höstens 
                   medlemsmöten.  
 
Kommittén för arbetande pudlar 
               Inget att rapportera 
 
Kommittén för medl.vård  
 Inget att rapportera 
    
Kommittén för pudelvård 
                X X  meddelade att han ej kunde den 1-2 oktober. 
                    Måste ändra datum, Christel och Anita håller kontakt och ändrar 
                    datum med X X eftersom Maria Wiener ej är hemma. 
 
 
 
 
 
 
§86 
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Övriga frågor                  
                .Annika efterfrågade fler rapporter på vår hemsida från våra medlemsmöten 
                 som vi tidigare har varit så duktiga på.  
                 Diskuterade även jubileums utställningen vid nästa möte tar vi upp kommitténs  
                 tillsättande. 
 
§87 
Nästa möte 
            5/9,   3/10,   7/11,   9/1-2012 
 
§88 
Mötet avslutas 
  Ordförande förklarade mötet avslutat och tackar för idag.                     
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
 
Christel Tevin 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Fredrik Nilsson                                   Anita Sjöholm  Håkan Hed 
Ordförande                                       
 
 
                          
 
 

 


