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Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 1 april 2017, 

Scandic Hotell, Upplands Väsby 

 

Pudelfullmäktiges öppnande 

Svenska Pudelklubbens ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna till årets 
Pudelfullmäktige och förklarade mötet öppnat. 
 

 

§ 1.  Justering av röstlängden     
Röstlängden lästes upp och fastställdes till 25 röstberättigade delegater, se bilaga. 
 
 

§ 2.  Val av ordförande för fullmäktigemöte 
Thomas Uneholt valdes enhälligt till ordförande för fullmäktigemötet. 
 
 

§ 3.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
Styrelsen anmälde Barbro Bergström som protokollförare vid mötet. 
 
 

§ 4.  Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden 
skall justera protokollet 
Till justerare och tillika rösträknare valdes Ann-Charlotte Hillberger och Lena Petri. 
 
 

§ 5.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7mom 6 
Mötet beslöt att ge både närvaro- och yttranderätt till inbjudna personer.  
Inga övriga personer var närvarande. 
  
 

§ 6.  Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
Barbro Bergström redogjorde för kallelse och utskick av handlingar. Mötet fann att 
delegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
 
 

§ 7.  Fastställande av dagordningen 
Förslag till dagordning fastställdes.  
 
 

§ 8.  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, 
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom av Thomas Uneholt och följande förtydligande gjordes 
på sidan 8 under rubriken Ekonomi; Pudelseminariet har varit årets största arrangemang,  
vilket subventioneras för våra medlemmar. Budgeterat -10 000 kr.  Resultat -39 335 kr.  
Efter återförande av avsättning på 20 000 kr blev slutresultatet -19 335 kr, därefter lades 
verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
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Balans- och resultaträkningarna gicks igenom och kassören Marianne Backman redogjorde för 
arbetet under året med en Power Pointpresentation där också jämförelser mellan de olika 
åren syntes väl. Konstaterades att medlemsavgiften är den största inkomstkällan, därefter 
inkomst från utställningar och annonser i Pudelnytt. 
Mötet ansåg sig därefter ha tagit del av den ekonomiska redovisningen. 
 

Avelskommitténs sammankallande Barbro Teglöf redogjorde för arbetet med avelsfrågor och 
visade resultatet av HD-röntgen under de 10 senaste åren på stor- och mellanpudel och 
redovisade resultat från patella- och ögonundersökningar för de olika storlekarna.  Hon visade 
hur kombinationerna av kullar vad gäller HD-diagnoser sett ut genom åren för stor- och 
mellanpudel och det konstaterades att kombinationen okänd-okänd för mellanpudel minskat 
de senaste åren.  Siffrorna från år 1990 och framåt visar att inavelsökningen har varit konstant 
låg de senaste åren för alla storlekar.  
 

Här ajournerades mötet för lunch. 
 

Förhandlingarna återupptogs och Barbro Teglöf fortsatte sin redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor. En jämförelse av spindeldiagram för MH och BPH mellan storpudel och de små 
storlekarna visas och det konstaterades att de såg ganska lika ut för de båda grupperna. Hela 
presentationen finns på hemsidan, under ”Avel, Pudelavel 2016”. 
 

Revisorn Bengt Forshult redogjorde för innehållet i revisorernas berättelse och konstaterade 
att SPK har en ordnad ekonomi, en god bokföringskompetens och revisorerna tillstyrker 
beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
 

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust 
Balans- och resultaträkningarna fastställdes och mötet beslutade att årets vinst fördelas 
genom avsättning till Pudelnationalen med 35 000 kr, SPK Jubileum 10 000 kr, RAS 14 000 kr 
och Hälsokontot 30 000 kr samt att resterande vinst på 615,99 kr balanseras i ny räkning. 
 
 

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen 
Barbro Bergström redogjorde för de uppdrag som gavs av föregående fullmäktigemöte,  

utöver verksamhetsplanen;  

 Proposition Pudel-SM - att Pudel-SM alltid arrangeras i samband med Pudelnationalen de 
år den tävlingen genomförs och övriga år arrangeras Pudel-SM vid lämpligt datum beslutat 
av CS, bifölls av föregående års PF.  
I år arrangeras Pudel-SM i samband med Pudelnationalen den 26-27 juli. 
 

 Propositionerna "Årets Uppfödargrupp SPK" och "Årets Avelsgrupp SPK", bifölls av 
föregående års PF. 
Mona Stenholm ansvarar för poängberäkningen till listorna och år 2016 korades de första 
vinnarna. 
 

 Motion - Statuter för att kora bästa agilitytävlande storpudel, bifölls av föregående års PF. 
Resultat har beräknats enligt beslutet och vinnare har korats. 
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 Södra avdelningens uteblivande från Pudelfullmäktige 2016 diskuterades, CS uppmanades 
att skyndsamt lösa den uppkomna situationen med södra avdelningens styrelse och 
rekommenderades att ta hjälp av en utomstående neutral person kunnig i föreningsteknik. 
Möte med representanter för CS, SPK/CS revisor, Södra avd styrelse och revisor samt en 
person från SKKs föreningskommitté ägde rum den 29 maj 2016 i Jönköping. 
Minnesanteckningarna från mötet skickades ut via mail till samtliga delegater från 2016-
års pudelfullmäktige, SPK södras revisorer, samtliga ledamöter i alla avdelningsstyrelser 
och centralstyrelsen samt SPKs revisorer den 16 juni 2016. 

 
 

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
 

§ 12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen presenterades, diskuterades och fastställdes. 
 

  b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
Styrelsen förslag till rambudget presenterades, diskuterades och fastställdes. 
 

  c) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad för alla medlemskategorier  
under 2018. 
 
 

§ 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Mötet beslutade att antalet ledamöter ska vara oförändrat, dvs. ordförande, 6 st. ordinarie 
ledamöter och 2 st. suppleanter. 
   
a) Val av tre ordinarie ledamöter på 2 år  
Sluten votering begärdes och utföll enligt följande; 
Aime Ambrosen 18 röster, Sanna Arvidsson 17 röster, Fredrik Nilsson 17 röster,  
Berit Pettersson 15 röster och Barbro Teglöf 8 röster. 
Aime Ambrosen (nyval), Sanna Arvidson (omval) och Fredrik Nisson (nyval) valdes därmed till 
ordinarie ledamöter på 2 år. 
  

b) Val av en suppleant på 2 år, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning  
Sluten votering begärdes och utföll enligt följande; 
Ulrika Gill 16 röster och Berit Pettersson 9 röster. 
Ulrika Gill valdes till suppleant på 2 år (nyval).  
Beslöts att Mona Plånborg Grenholm är första suppleant och Ulrika Gill är andra suppleant. 
 
 

§ 14. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter på 1 år enligt § 9 i SPKs stadgar 
 

a) Två revisorer på 1 år 
Bengt Forshult, omval och Stefan Mörk, nyval, valdes till revisorer på 1 år. 
 

b) Två revisorsuppleanter på 1 år 
Agneta Karlsson och Olle Sandström, båda nyval, valdes till revisorssuppleanter på 1 år. 
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§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i SPKs stadgar 
 

a) Val av sammankallande på 1 år  
Madeleine Bergendahl valdes till sammankallande på 1 år. 
 

b) Val av ledamot på 2 år  
Kerstin Johansson valdes till ledamot på 2 år. 
 

c) Val av ledamot på 1 år  
 Mikael Nilsson valdes till ledamot på 1 år. 

 
 

§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
Paragraferna 13-15 förklarades som omedelbart justerade. 
 
 

§ 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av avdelning 
anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige 

 

a) Proposition - Pudlars färger 
Propositionen avslogs. 
 

b) Proposition - Statuter och poängberäkning 
Propositionen bifölls. 
 

c) Motion - Borttag av kompletteringsrätt på SPKs utställningar 
Motionen bifölls. 
 

d) Motion - Införa central årsbästa lista för Årets Allroundpudel 
Motionen bifölls. 
  

e) Motion - Statuter för årets bästa agilitytävlande pudel 
Motionen drogs tillbaka till förmån för proposition b.   
 

f)  Motion - Statuter för årets bästa agilitytävlande storpudel 
Motionen drogs tillbaka till förmån för proposition b. 
 

g) Kallelse till hedersmedlem 
Pudelfullmäktige 2017 beslöt enhälligt att Lena Åkerman skulle kallas till hedersmedlem 
av Svenska Pudelklubben. 

 
 
Årsmötet avslutas, Thomas Uneholt tackar för förtroendet att vara mötesordförande och 
överlämnar klubban till Charlotta Gauffin. 
Charlotta Gauffin överlämnar en blombukett till mötesordförande Thomas Uneholt och tackar 
för ett väl genomfört möte.  
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Information 
a) Information om HD-index 
Barbro Teglöf informerade om HD-index för storpudel som införts i januari 2016 samt att  
HD-index för mellanpudel kommer att införas tidigast från och med år 2018 och att det inte 
kommer att medföra några förändringar i registreringsreglerna. 
SKK/AK har för avsikt att införa index för fler raser med hög HD-frekvens där behov och 
möjlighet finns, avseende förekomst av klinisk ledproblematik, rasens numerär samt 
antal/andel röntgade hundar även om berörd ras- och/eller specialklubb inte uttryckt 
önskemål om detta. Syftet med införandet är en effektivare avelsvärdering för HD samt att 
möjliggöra ett snabbare avelsframsteg avseende HD för rasen.  
 Index är framtaget som ett hjälpmedel vid avelsplaneringen. Det är dock viktigt att man 
arbetar för att bibehålla eller öka omfattningen av HD-röntgade hundar i rasen för att även  
de skattade indexvärdena ska bibehålla eller öka sin säkerhet som mått på individens 
nedärvningsförmåga avseende HD.  
Index påverkas först och främst av hundens egna och föräldrarnas HD-resultat och senare 
också ev. avkommors HD-resultat. 
Kön, ålder vid röntgen, klinik och sederingsmetod påverkar också index, men mycket lite. 
Rekommendationen är att preliminärt kullindex vid parning ska vara mer än 100 för att det  
ska göras framsteg i rasen. SKK gör nya indexberäkningar varje vecka för hundar födda 2002 
eller senare. En äldre avelshunds index sjunker genom åren eftersom man beräknar att 
avelsframsteg har gjorts inom rasen. 
 

b) Information om kommande evenemang 
Lena Tellberg informerade om Pudelnationalen som går av stapeln 26-27 juli 2017 med 
utställning, lydnad, rallylydnad och agility.  
 

c) Nästa års PF  
Nästa års Pudelfullmäktige kommer att äga rum helgen den 7-8 april 2018 och om 
avdelningarna har sina årsmöten 10-11 februari är det 3 veckors motionstid. Sista dag för 
inlämnande av motioner och anmälan av valda delegater är lördagen den 3 mars 2018. 

 
 

Avslutning 
Charlotta Gauffin tackade alla medlemmar och funktionärer som under året jobbat i SPK.  
Lena Åkerman fick mottaga tecknet för hedersmedlem och en bukett blommor, därefter 
avtackades de avgående ledamöterna i centralstyrelsen som var närvarande på dagens möte; 
Lena Tellberg och Kerstin Johansson. Blommor delades ut till olika funktionärer inom klubben, 
sedan tackade Charlotta Gauffin delegater och inbjudna för intressanta diskussioner och 
förklarade Pudelfullmäktige 2017 som avslutat. 
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Vid protokollet: 
 
 
___________________________ 
Barbro Bergström, mötessekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
_____________________________ 
Thomas Uneholt, mötesordförande 
 
 
_____________________________  _____________________ 
Ann-Charlotte Hillberger,  Lena Petri,   
av mötet vald justerare  av mötet vald justerare 


