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Protokoll nr 10-2010 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra 
avdelning.  
 
 
Plats och datum:  Nedangård i Höör hos Christel Tevin, onsdag 21 juli 2010 
 

�ärvarande:    Ordförande   
      Fredrik Nilsson 
 

    Ledamöter    
      Anita Sjöholm  
                 Doris Backe  
                                                                       Åsa Blohm 
                                                                     Mikael Nilsson 
      Lene Strandvad 
      Christel Tevin 
 

                                               Anmält förhinder 
      Jenny-Lynn Åkesson 
      Göran Blom 
       
    Protokollet innehåller §96- §107 
 
 
 
 

§96 
Mötets öppnande  
 Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna 
 

§97 
Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes. 
 

§98 
Val av justeringsman 
 Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Lene Strandvad och   
 Åsa Blohm. 
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§99 
Föregående protokoll 
 Protokoll nr 6 och 7, gick igenom och godkändes. 
 
§100 
Ekonomi 
          Tog del av senaste Balans och resultatrapport, fortsatt god ekonomi.  
 
§101                
Inkomna skrivelser 
          Protokoll västra nr:7 
  Tagit del av 
 Protokoll CS nr:6 
  Tagit del av 
 CS- Medlemsreg/statistik 
  Tagit del av 
 SKK- Inbjudan till rasklubbar 2010 
  Tagit del av 
 SKK- Återhänvisning 
  Tagit del av 
 SBK- Lättare att registrera lydnadsprov 
  Tagit del av, lämnat över till kommittien 
 CS- SPK/s utställning 2012 
  ansökta utställningar är beviljade  
 CS- Auktoriserad exteriördom 
  Tagit del av 
 SKK- Återhänvisning 
  Tagit del av 
 CS- Resultatreg. Från utställning 
  Beslutade att invänta att CS tecknar avtal med SKK 
 S.Andersson- Tack 
  Tack för trevlig respons. 
 Protokoll mellan 5+6+7 
  Tagit del av 
 CS-MB-RAS 
  Över lämnas till uppfödarekommittén för vidare diskussion  
 J.Feldt- Storleken på storpudlar 
  Tagit del av 
 A.Rosell- Tusen tack 
  Tack för trevlig respons. 
 CS-MS- rapport medl.st 
  Tagit del av 
 CS-MS- Välkomstbrev  
  Beslutade att Lene utformar ett välkomstbrev till nya medlemmar. 
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§102 
Pudelnytt nr:3  
 Material rapport från Hässleholmsutställningen i maj. 
 Klippkurser, Doris och Åsa gör manus. 
 Pudelträffar, Christel 
 Beslutade att Doris kontaktar Birgitta Göransson angående The Swedish Poodle 
 Show, om reportage om utställning. 
 Lydnad, Anita  
 

§103                         
 T-shirt lagret 
 Beslutade att ta reducerat pris för kvarvarande T-shirt och pikétröjor. Lägga ut 
 information om detta på hemsidan, Doris ansvar för detta.   
 
§104 
Rapport från kommittéerna 
     Informationskommittén 
               Arbete fort går. 
 

 Utställningskommittén              
                The Sweden Poodle Show utvärderades. Beslutade att start arbetsgrupp för 
  arbete på utställningarna.  
  Släpet ska inventeras.  
  Dator program ska inköpas enligt tidigare beslut. 
  Beslutade att anordna inofficiell utställning för valpar och juniorer, i samband 
  med vår höstutställning. Utställningen den 16 oktober. Beslutade att Fredrik 
  bjuder in domare. Doris ser till att annons till hundsport kommer in. 
  Beslutade att Doris gör förslag på test som ska skickas ut angående valp och 
  juniorutställning. 
 
 Uppfödarkommittén 
                  Christel planera för nytt möte, ska ha nya möte i kommittén. 
 

             Kommittén för Arbetande pudlar 
                    Anita fortsätter arbete med sina kurser för våra arbetade pudlar. Beslutade att 
 kommittén ser om det går att ekonomiskt att genom föra lydnastävling och 
 agilitymästerskapen, om detta inte går att genomföra tar kommittén beslut om 
 att ställa in.  
 

             Kommittén Medlemsvård 
                      Beslutade att försöka ha pudelns dag på Hässleholmsgården 5 september 
 mellan 14.00 till 16.00. Lene kontrollera att vi kan vara på Hässleholmsgården. 
 

       Kommittén för pudelvård 

                      Doris arbetar för att få lokalen i Lenhovda till klippkurs steg 2. 
 Åsa jobbar vidare med kurs steg 1. 
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§105 
Övriga ärenden 
 Doris kontaktar Dan angående inlägg i Pudelnytt. 
 

§106 
�ästa möte.  
Planerade möten 25 augusti, 29 september, 27 oktober och 24 november, kl 19.00. 
 
 

§107 
Mötet avslutas  
Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
Mikael �ilsson 
Sekreterare     
 
 
     

Justeras: 
 
 
 
 
 
Fredrik �ilsson                               Lene Strandvad                    Åsa Blohm 
Ordförande      


