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Protokoll nr 4-2010 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra 
avdelning.  
 
Plats och datum:  Sjöbo Söndag den 7 mars 2010 
  
Närvarande:    Ordförande   
      Fredrik Nilsson 
    Ledamöter    
      Anita Sjöholm  
      Doris Backe 
      Lene Strandvad 
                                                                        Åsa Blohm 
                                                                        Mikael Nilsson 

Suppleanter  
      Göran Blom var med till §41 
    Adjungerad kassör  
      Annika Kronberg var med till §41 
    
                                               Anmält förhinder 
      Jenny-Lynn Åkesson 
       
    Protokollet innehåller §36-45 
 
§36 
Mötets öppnande  
Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna. 
 
§37 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
 
§38 
Val av justeringsman 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Lene Strandvad och  
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Doris Backe 
 
§39 
Föregående mötesprotokoll  
Nr 2 och 3 godkändes och slutjusterades. 
 
§40 
Ekonomi 
Annika Kronberg  presenterade senaste Balans och Resultatrapporterna  för 2010, ser  
positivt ut. Annika gick igenom hur klubben handlägger olika ersättningar.    
 
§41  
Inkomna skrivelser 
 •   Protokoll Norra nr 8 nr 1 och nr 2 
  För kännedom 
 •   Protokoll CS nr 14 
  För kännedom 
 •   Utställningsplats i Småland 
  Att tänka på i framtiden 
 •   Årets SAR-plaketter 
  Presenterades 
 •   The Swedish Poodle show från CS revisorer  
  Diskuterades och beslöt att av vakta med eventuellt svar   
 •    Nr.hållare 
  Beslutade att se på olika alternativ 
 •   Domararvode agilitytävlingen (sponsring) 
  Beslutade att sponsorernas logotyper kommer att finnas i pm och   
  resultatlistorna på hemsidan. Anita deltog inte i detta beslutet. 
 
§42 
Rapport från kommittéerna 
 
     Informationskommittén 
                   Utvärderade almanacka för 2010. Beslutade att Fredrik och Mikael håller i  
  almanackan för 2011 och att den ska ha samma utförande som 2010. 
 
  
 Utställningskommittén  
                   Hässleholm i maj, arbete fortgår.  
 
                    Till The Swedish Poodle Show beslutade att inköpa 8 tält av större modell, 
  partytält.  
                   Beslut togs att veterinär xxxxxxx kommer att utfärda 4 veckors intyg på  
 plats, xxxx  kommer även att ha hand om resultat för BIS final och vara med i  
 utställningsbestyrelsen. 
  Beslutade att trycka katalogen i färg till The Swedish Poodle Show.  
  Annonspriser för medlemmar ½ sida för 500:- och helsida 800:-, svartvit ½ 
  sida för 450:- och helsida 600:-. Annons för kommersiell ½ sida 800: och  
  helsida 1200:- 
  Övriga utställningskataloger helsida 200:- och ½ sida 100:-  för medlem, för 
  kommersiell annonssida 300:- per sida. 
  Beslutade att Doris kontrollera om det går att ordna högtalareanläggning. 
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                   Beslutade att försöka ha tv skärm med resluta från ringarna på utställningen.  
                   Ansökning om 2 dagars utställning i Småland 2012, CS hade missförstått  
  ansökan. Beslutade att Lene ska till skriva CS. 
                   Undersöker om Qpoolen är ledig i höst för  att eventuellt anordna inofficiell 
  valputställning. 
                   Beslutade att försöka ta fram tröjor, handdukar och pins med Swedish Poodle 
  Show emblem, för att användas som pris och vara till försäljning. 
   Beslutade att xxxxx och Fredrik undersöker möjligheterna att köpa rosetter 
  till bättre pris. 
 
 Kommittén för arbetande pudlar 
                   Agility tävlingen i Staffanstorp har fått in mer anmälningar än väntat. 
                   Beslut togs att 15 tröjor delades ut som pris. 
 
 Uppfödarkommittén 
                    Christel har tillfrågat tilltänkta kommittémedlemmar alla har tackat ja, ska  
  även kontakta xxxxxxx. Planerat möte söndagen den 18 april hos   
            Christel Tevin. 
  Beslutade att införa VIP-uppfödare, som VIP-uppfödare får man ¼ annons i 
  utställningskatalogerna, grattis katalog på södras utställningar, banner med 
  länk till uppfödarens hemsida. (Katalog och annons gäller ej på The Swedish 
  Poodle Show.) 
  
 Kommittén Medlemsvård 
                   Beslut togs att anordna Pudelträffar hemma hos Christel Tevin, varje onsdag 
  jämn vecka med start vecka 16, med olika teman. 
  
 Kommittén för pudelvård 
                   Pälsvårds kurs steg 2 kommer att hållas av Doris Backe vår och höst. 
                  Pälsvårds kurs avancerad steg 3, kommer att hållas av xxxxxx till   
              hösten. 
 

 Beslutade att bilda en ny kommitté, bestående av Fredrik Nilsson,  xxxxxx, 
Åsa Blom och Lene Strandvad. Fest och aktivitetskommitté jobbar för en 
festlig sammankomst 2011. 

 
 
                   Beslutade om att samtliga kommittéer skall presenteras på hemsidan, text för 
  hemsidan bearbetades.   
 
 
 
§43 
Övriga ärenden 
Inga övriga frågor.  
 
§44 
Nästa möte.  
Telefonmöte 24 mars kl 19.00 
Planerade möten 28 april, 26 maj, 30 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober och 24 
november, kl 19.00. 
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§45 
Mötet avslutas  
Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
Mikael Nilsson 
Sekreterare     
 
 
     

Justeras: 
 
 
 
 
 
Fredrik Nilsson                               Doris Backe         Lene Strandvad 
Ordförande      
 
 
 
 
 
 
 


