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     Dagordning för Svenska Pudelklubbens årsmöte den 6-7 april 2013 
 

§ 1. Justering av röstlängden.     
 

§ 2. Val av ordförande för fullmäktigemöte 
 

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
 

§ 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med 
ordföranden skall justera protokollet 

 
§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7mom 6.  

 
§ 6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 

 
§ 7. Fastställande av dagordningen. 

 
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 

resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas 
berättelse 

 
§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 
 

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till 
styrelsen. 

 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 12.  
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
C. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 

 
§ 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt  

a) val av tre ordinarie ledamöter på 2 år 
b) val av en suppleant på 2 år, samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning 
 

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

a) två revisorer på 1 år 
b) två revisorsuppleanter på 1 år. 

 
§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

a) Val av ledamot på 2 år 
b) Val av ledamot på 1 år 
c) Val av sammankallande på 1 år  
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§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
 

 
§ 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av 

avdelning anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. 
a) Proposition från styrelsen ang. avelsindex HD storpudel 
b) Motion ang. HD storpudel 
c) Motion ang. valphänvisningsformulär 
d) Motion ang. information om pudelklubbens mål och mening 
e) Motion ang. krav på avelsförbud för flerfärgade pudlar 

 
§ 18. Övriga ärenden, ej beslut.  

a) Nästa års PF 
b) Svensk Hundungdom, SHU, Malin Broman 
c) Pudelseminariet 
d) Mätning 
e) SRD-information 
f) Klumpsumma familjemedlemskap 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA PUDELKLUBBEN 2012 

Styrelsen  

Styrelsen har under 2012 haft följande sammansättning: 

Ordförande  Madeleine Bergendahl  mandat till 2014 

Vice ordförande Barbro Teglöf   mandat till 2013 

Kassör  Marita Simring  mandat till 2014 

Sekreterare  Lena Tellberg   mandat till 2013 

Ledamot  Barbro Bergström  mandat till 2014 

Ledamot  Lena  Jonsson   mandat till 2014 

Ledamot  Lena Petri   mandat till 2013 

Suppleant  Karin Svensson  mandat till 2013 

Suppleant  Maria Modig   mandat till 2014 

  
Säte 

Organisationsnumret för föreningen är registrerat hos Skattekontoret i Uppsala. 

Firmatecknare 

Ordförande Madeleine Bergendahl och kassör Marita Simring har varit föreningens firmatecknare. 

Revisorer 

Agneta Karlsson och Bengt Forshult har varit revisorer och Ingrid Hansson och Sten-Olof Högström har 
varit revisorssuppleanter 

Valberedning 

Kristina Sahlström, sammankallande på 1 år   mandat till 2014 

Mikael Nilsson     mandat till 2013 

Linda Penttilä     mandat till 2013 

Föregående årsmöte 

Föregående årsmöte hölls 24-25 mars 2012. 

Sammanträden 

Centralstyrelsen har under året haft 12 st. protokollförda möten, varav 3 st. telefonmöten. 
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Allmänt 

2012 firade SPK sitt 70-års jubileum. Det uppmärksammades på många olika sätt. Avdelningarna 
genomförde en av sina utställningar som Jubileumsutställning och SPK gav ut en Jubileumskalender där 
medlemmarna hade bidragit med bilder. 

Under 2012 registrerades totalt 1544 pudlar. Det skulle, om man slog ihop alla storleksvarianter, placera 
pudlarna på en femte plats på SKKs totala registreringslista. Den storlek som fortfarande har störst antal 
registreringar är dvärgpudel, men det är mellanpudel som har haft den största procentuella ökningen. 

Klubbens medlemsutveckling har under 2012 varit varierande, några månader ökade antalet ganska 
markant men slutade ändå på minus siffror. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2012-2013, 3610 vilket 
är en minskning med 40 medlemmar. SPK är, trots minskningen, fortfarande en av de större 
specialklubbarna i SKK organisationen.   

Avdelningar, sektioner, ombud och enskilda medlemmar gör ett värdefullt jobb för Pudelklubben. Våra 
pudlar har återigen visat prov på sin mångsidighet med framgångar i såväl utställningsringarna som på 
lydnads, - agility, -rallylydnadsplaner, mm men är framför allt en uppskattad familjemedlem.  

CS har under året jobbat intensivt med att fortsätta trenden att förbättra och förstärka ekonomin. Arbetet 
har varit framgångsrikt, mycket genom idogt arbete från styrelsemedlemmar och många andra 
engagerade medlemmar i SPK. Informationsblad om Pudel och Pudelklubben har tagits fram och 
distribuerats ut till avdelningarna att delas ut vid deras aktiviteter och i montrarna i samband med 
Stockholms Hundmässa och My Dog i Göteborg. Ett nytt klipphäfte i färg har också tagits fram och finns 
nu till försäljning. 

Sista helgen i september genomfördes Pudel-Cupen. Det var tävlingar för pudelekipage i officiell lydnad 
och inofficiell agility under två dagar.  

SPK hade två representanter med vi den Nordiska Pudelklubbskonferensen i Oslo i slutet av oktober och 
en representant med på REC mötet(Europeiska pudelunionen) i Genua, Italien i november. 

CS hade i oktober, lagom till julnumret av PudelNytt, glädjen att välkomna Yvonne Karlsson som ny 
redaktör för klubbens medlemstidning. 

Under 2012 kunde SPK efter ett långt och intensivt arbete släppa sin nya hemsida. Den är gjord i formatet 
Wordpress och är mer lättadministrerad än föregångaren Contribute. CS hjälpte också till att ta fram 
mallar till avdelningarnas nya hemsidor i samma format som huvudsidan.  I början av december 
genomfördes ett webbmöte i Stockholm med genomgång av grunderna för att avdelningarna sedan skulle 
kunna flytta över materialet från sin gamla hemsida in i den nya mallen. Alla avdelningar publicerade sina 
nya sidor i början av 2013 och de har varit mycket uppskattade och välbesökta. 

SPK har under året fortsatt uppmärksamma SAR-hundarna på SPK specialutställningar. CS har bekostat 
rosetterna. 

CS riktar ett stort Tack! till alla som hjälp till att göra 2012 till ett bra och framgångsrikt år i Pudelns 
tecken! 
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Handboken 

I "SPKs Handbok" som skickats ut till avdelningarna finns alla manusdatum, datum för inskick till 
utställningar etc. och många svar fås också vad gäller valberedningsarbete och rutiner som gäller i 
avdelningarna. 

Medlemsantal 

2012-12-31 var vi 3.610 medlemmar i SPK och det är en minskning sedan 2011-12-31 med 40 
medlemmar. 5 huvudmedlemmar, 26  familjemedlemmar och 10 Hundungdom, utländska medlemmar 
har ökat med 1. 
 
Gåvomedlemskapen gav oss 134 nya medlemmar, 116 huvudmedlemmar och 18 familjemedlemmar.  53 
huvudmedlemmar och 2 familjemedlemmar är kvar från de som fick 2010.  
73 huvudmedlemmar och 20 familjemedlemmar är kvar från de som fick 2011. 
 Vi tycker detta är ett bra resultat och kommer fortsätta med Gåvomedlemskapen även 2013. 
 
839  infoblad har skickats ut till nya pudelägare. Till 5 personer som fått kennelnamn och inte var 
medlemmar i SPK har skickats information om klubben, hälsoprogram, standarden, 
registreringsbestämmelser, RAS och valphänvisningsregler. Samma information har skickats till 11 
personer med nytt kennelnamn som redan var medlemmar i SPK. 
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Medlemsstatistik      
 20111231 20121231   Differens   

MELLANSV      
Fullbetalande 1436 1412 -24   
Familjemedl 334 322 -12   
Heders 11 11 0   
Ständiga 45 45 0   
Hundungdom 59 58 -1   
Totalt 1885 1848 -37   

      
NORRA      
Fullbetalande 367 380 13   
Familjemedl 119 120 1   
Heders 1 1 0   
Ständiga 5 5 0   
Hundungdom 9 8 -1   
Totalt 501 514 13   

      
SÖDRA      
Fullbetalande 479 474 -5   
Familjemedl 103 94 -9   
Heders 4 2 -2   
Ständiga 9 9 0   
Hundungdom 31 27 -4   
Totalt 626 606 -20   

      
VÄSTRA      
Fullbetalande 435 446 11   
Familjemedl 129 123 -6   
Heders 3 2 -1   
Ständiga 9 9 0   
Hundungdom 9 5 -4   
Totalt 585 585 0   
      
SPK TOTALT      
Fullbetalande 2717 2712 -5   
Familjemedl 685 659 -26   
Heders 19 16 -3   
Ständiga 68 68 0   
Hundungdom 108 98 -10   
Utländska medl 43 48 5   
Utländska familj 5 4 -1   
Utländska Hundungd 0 0 0   
Utländska ständiga 5 5 0   
Totalt 3650 3610 -40   
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Registreringssiffror 
Totala antalet registrerade pudlar var under 2012 1544 st. mot 1578 st. 2011. Detta var en minskning med 
2,2 %. Antalet registrerade hundar av alla raser minskade under året med 1 %. 

Siffrorna varierar något mellan åren, i år var det en ökning för mellanpudlarna, men en minskning för de 
övriga storlekarna. Storpudlarna har gått ned nästan 20% på två år! 

Registreringarna fördelade sig på storlekarna som följer: 

 

 2010 2011 2012  Förändring mot 2011 

Toy 164 187 160 - 14 % 

Dvärg 652 637 607 - 4,7 % 

Mellan 347 310 381 + 22,9 % 

Stor 502 444 396 - 10,8 % 

 

Avelsrådgivning och valphänvisare 

Hänvisare för valpar, och vuxna omplaceringshundar, har under året varit Christina Sohlman.  

Antalet kullar som anmälts till hänvisning kan tyvärr inte redovisas i år eftersom det med den nya 
hemsidans digitala anmälan av kullar tyvärr har omöjliggjort en redovisning eftersom blanketterna inte 
sparas någonstans. Allmänt kan väl sägas att uppfödarna har mottagit förändringen positivt, många sätter 
in foton och uppdaterar sin hänvisning på ett bra sätt. Fortfarande är det många intresserade (valpköpare 
och uppfödare) som ringer, ca 2-5 samtal/dag under året och det kommer ca 5 e-mail per dag. Antalet 
samtal per dag har minskat vilket troligen beror på att fler har hittat till hemsidan.  

Avelskommittén har under året bestått av Barbro Teglöf, Eva Gille och Kristina Sahlström. 

Avelskommittén har besvarat en del rena hanhundsförfrågningar (ca 10-20 per storlek), samt många (fler 
än 150) frågor av mer allmän karaktär. Sammanlagt har drygt ett par hundra förfrågningar av olika 
karaktär besvarats. En ganska stor del av dessa har kommit via e-post. Det är glädjande att uppfödarna 
pratar om de problem och också glädjeämnen som berör avelsarbetet. Sjukdomar som frågats och 
diskuterats om är bl. a, PRA , Addison, SA, PNP,  epilepsi, Legg-Perthes, patella luxation mm, andra ämnen 
som det frågas om har varit bl.a. HD, färgfrågor (däribland flerfärgade), Optigen-testning, 
registreringsregler samt avelsfrågor i allmänhet.  

Arbetet med SKKs rasdata är fortfarande i full gång bl.a. har medlemmar beställt en hel del stamtavlor och 
avkommelistor. Många förfrågningar innebär att rasdata konsulteras utan att några listor skickas ut, detta 
är självfallet gratis. 

Avelskommittén arbetar också med att samla in uppgifter om hundar med olika ärftliga sjukdomar, såsom 
Addison, Legg- Perthes, patella luxation, epilepsi mm. Det har kommit in ganska många rapporter om 
sjukdom, men detta skall inte tolkas som att hundarna har blivit sjukare utan att hundägarna har blivit 
mer medvetna om vikten att vara öppen. Dessa uppgifter kan komma att hjälpa till med förståelsen om 
hur dessa sjukdomar nedärves och också ge en bild av läget i rasen. 
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Avelskommittén har lämnat sitt yttrande i några dispensfall. 

Avelskommittén har också kontakter i flera andra länder bl.a. Norge, Finland, Danmark, Storbritannien 
och USA. Vi samarbetar med Storbritanniens storpudelklubb (the Standard Poodle Club) vad gäller SA och 
Addisons sjukdom och använder oss av deras öppna register över testade och sjuka hundar i 
Storbritannien. "Orthopedic Foundation for Animals", OFA  och "Poodle Health Registry" , PHR är två 
amerikanska databaser som också används av Avelskommittén. 

Genom att ha medlemskap i de norska och danska kennelklubbarna har även avelskommittén (Barbro) 
tillgång till de norska och danska databaserna, vilket naturligtvis våra medlemmar kan dra fördel av om 
man önskar upplysningar om hundar från Norge och/eller Danmark. Alla medlemmar i SKK kan från slutet 
av 2012 själva logga in på NKKs dogweb. Finska databasen "Koiranet" är öppen och nu finns det både en 
version på svenska och på engelska. 

Under året har aktiviteten gällande provtagning i Addisonprojektet minskat. Men en ny projektledare på 
SLU hoppas få fart på projektet igen. 

RAS 

En uppföljning av RAS-utfallet under året har distribuerats till samtliga avdelningar. 

Kloka gummor       

Pudelklubbens ”kloka gummor” som är ett komplement till avelskommittén, ger råd vid praktiska frågor 
om parning, valpning och valpuppfödning. Gruppen består av uppfödare med lång erfarenhet av 
uppfödning och under 2012 har Christina Johansson, Carola Eliasson Åström, Shirley Nilsson, Yvonne 
Castell och Gerty Steffenburg-Nordenström ingått i gruppen. 

Ekonomi 

2012 har varit ett lugnt år ekonomiskt, slutresultatet blev till slut en vinst med 108.455,73 
De 100.000:- som vi skulle få i bidrag från SKK för vår Domarkonferens 2011 fick vi äntligen  
utbetalt i december 2012. 
VI har under året haft en summa av 100.000:- låsta på ett fasteräntekonto i två omgångar. 
Första perioden var på 6 månader och då låg räntan på 3.20 % och inbringade 1635,56 i ränta 
vid nästa period blev det 3 månader med en ränta på 2.15 % och det blev 535,28 i ränta. 
Nytt för i år är att man på vår nya hemsida nu kan bli ny medlem direkt genom att betala till vårt 
Paysonkonto, detta är alltså endast för helt nya medlemmar då avgiften är hög vid varje inbetalning. 
Vi betalar idag 11,85 för att få in 295:- 

För mera information om ekonomin hänvisar vi till Balans- och Resultaträkningarna.  

Avdelningar och sektioner 

I Svenska Pudelklubben har under året ingått: 

Centralstyrelsen 

Södra avdelningen ombud i  Blekinge  Anki Nilsson och för Småland/Öland  Yvonne Andersson 
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Västra avdelningen med sektion i Skaraborg och ombud i Fyrstadsområdet 

Mellansvenska avdelningen  har under året haft följande sektioner: Lägersektionen, 
Stockholmssektionen, Täby-Roslagssektionen samt Örebrosektionen. Dessutom 
har vi ombud i Uppsala, Enköping, Nynäshamn/Ösmo, Södermanland norra-, 
södra-, östra- och Värmland, norra-, och södra-, (tidigare Karlstad) 
Ingen aktivitet hos följande ombud: Södra Södermanland, Norra Värmland. 
Under året har Falun, Norra Södermanland och Östgöta saknat ombud. 
 
Norra avdelningen  
avdelningen har haft ombud på följande orter inom avdelningen: 
Luleå – Gunilla Lampa 
Skellefteå - Ida Ljungblad 
Örnsköldsvik - Carina Westin 
Kramfors - Helena Lilja 
Sundsvall - Christel Sjödin 
Östersund - Terese Nilsen under en del av året, därefter vakant 
Hudiksvall - Anna Wiik 
Kiruna - vakant 
Umeå – Maria Karlsson 
 
Utställningar, lydnadsprov,  agiltytävlingar och rallylydnad 

Klubben har under 2012 haft 15 officiella utställningar med totalt 1172  anmälningar(vuxna). Det är en 
ökning med 85 anmälningar jämfört med 2011. 6 st. inofficiella utställningar har arrangerats av 
avdelningarna under året.  

2 st. lydnadsprov  har anordnats i samband med Pudel Cupen med 11 respektive 9 tävlande pudlar. Ingen 
officiell agilitytävling har anordnats.  2 st. rallylydnadstävlingar har anordnats med 14 resp. 6 startande 
pudlar. 

Pudelcupen 2012 

Pudelcupen 2012 genomfördes 29-30/9 hos Kumla Brukshundklubb.  I lydnaden startade 16 ekipage på 
lördagen och 11 ekipage på söndagen. Agilityn samlade totalt 27 ekipage som gjorde 79 starter på 
lördagen och 80 starter på söndagen, fördelat på 9 klasser per dag (totalt 9 öppen hoppklass + 9 öppen 
agilityklass).     

MH  

Under året har totalt 62 pudlar i samtliga storlekar mentalbeskrivits, varav 36 storpudlar, 11 
mellanpudlar, 11 dvärgpudlar samt 4 toypudlar. I två fall avbröt ägaren beskrivningen (gäller en stor och 
en dvärg).  Södra avdelningen har anordnat 1 MH med 4 storpudlar och mellansvenska avdelningen 
anordnat följande MH: 

Valbo 12-05-12 8 pudlar: 2 Storpudlar ,3 Mellanpudlar och 3 Dvärgpudlar 

Kumla 12-09-06 6 pudlar: 6 Storpudlar 

Säffle 12-09-30 5 pudlar: 2 Storpudlar, 1 Dvärgpudel och 2 Toypudlar 
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BPH 

BPH introducerades under 2012 och under året har totalt 15 pudlar genomgått BPH, fördelat på 9 
storpudlar, 4 mellanpudlar, 1 dvärgpudel samt 1 toypudel. Ingen avbröt.   

SAR 

SAR-gruppen har upplösts under 2012 eftersom centralstyrelsen bedömt att målet med extra 
uppmärksamhet till SAR-färgerna hade uppfyllts. Årets SAR-pudlar och den nyinstiftade SPKs SAR-
Pudel(alla storlekar) fortsätter som vanligt.  Maria Finn har varit ansvarig för sammanräknandet av Årets 
SAR-pudlar. 

Exteriördomarkonferensen 2011 

Protokollet från Pudelklubbens domarkonferens 2011 godkändes slutligen av SKKs DK i november 2012 
efter att ha förkortats  flera gånger och bidraget från SKK för domarkonferensen betalades ut i december 
2012. 

Ordförandekonferensen 

CS hade den 16 september bjudit in ordförande och ytterligare en person från varje avdelning till 
ordförande/verksamhetskonferens. Södra avdelningen hade ingen representant att skicka men övriga tre 
avdelningar var representerade. Diskussionerna var givande och många nya tips och idéer framfördes. 
Minnesanteckningar fördes som sedan skickades ut till alla avd. 

Övriga aktiviteter 

Avdelningarna har haft många aktiviteter under 2012 som vanligt. Alla avdelningarna har haft klipp- och 
pälsvårdskurser, ringträning och pudelpromenader. Några av avdelningarna har haft lydnadsträning och 
prova på-dagar med agility, viltspår och rallylydnad. Mellansvenska avdelningen har haft föreläsning med 
veterinärerna Lars Audell och Cecilia Rohdin. Några avdelningar har deltagit i Hundens dag. Norra och 
västra avdelningarna har haft freestylekurs och mellansvenska rallylydnadkurser och valpkurs. Södra 
avdelningen har haft Pudelns dag med olika aktiviteter. Västra avdelningen har haft bruksläger med 
deltagare från flera avdelningar, fotokurs, genetik, informationskväll från domarkonferensen och hade 
rasmonter på My Dog. Tre av avdelningarna har haft uppfödarträffar. Mellansvenska avdelningen har som 
vanligt haft sitt läger i Ånnaboda med många pudelaktiviteter och också varit ansvariga för rasmontern på 
Stockholms Hundmässa och deltagit i Rasparaden (som vanns av Pudelklubben!). 

Nordisk Pudelkonferens 

Norsk Pudelklubb stod som värd för den tredje Nordiska Pudelkonferensen och hölls i Oslo den 20-21 
oktober. SPK representerades av Madeleine Bergendahl och Barbro Teglöf. Under två dagar redogjordes 
för de nordiska pudelklubbarnas arbeten och hur vi tillsammans ska kunna inspirera och lära oss av 
varandra. Nästa möte kommer att ske 2014 i Finland.  Minnesanteckningar på engelska finns på SPKs 
hemsida. 
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REC möte i Genua, Italien 

Lena Tellberg var representant ifrån Svenska Pudelklubben. 9 länder hade representanter med och dessa 
var: Norge(gm fullmakt), Finland, Sverige, Belgien, Holland, Italien, Slovakien, Frankrike, Tjeckien . 
Ryssland, Polen, Tyskland och Danmark hade lämnat återbud.  

Innan mötet hölls så hade det skickats ut en PowerPoint presentation/agenda ut till deltagarländerna 
med bl. a. till Franska Kennelklubben föreslagna ändringar och kommentarer till rasstandarden. Mötet 
hölls på franska av Jean-Jacques Dupas, ordförande för Franska Pudelklubben och sekreteraren Norman 
Deschuymere översatte till engelska. Lena Tellberg har hjälpt till med översättningen till engelska  av 
ändringarna  och kommentarer till standarden. 

Nya Pudeldomare 

Magnus Hagstedt och Svante Frisk auktoriserades under 2012 till nya pudeldomare genom elev- och 
aspirant tjänstgöring i utställningsring. 

Även Per Svarstad och Jan Törnblom auktoriserades under 2012, detta skedde genom examination. 

Bo Skalin och Natalja Nekrosiene, båda med allrounddomarauktorisation och numera bosatta i Sverige, 
har fått sina auktorisationer överförda från Finland respektive Litauen till Sverige. 

Pudelnationalen 2014 

Gunilla Sandberg har utsetts som huvudansvarig för Pudelnationalen 2014 och den kommer att hållas på 
Vilsta Sporthotell&Camping, Eskilstuna 6-7 juni 2014. Flyers med information också på engelska har delats 
på olika utställningar utomlands i november-december 2012. 

Pudelnytt 

Pudelnytt är Svenska Pudelklubbens medlemstidning. Den innehåller vetenskapliga artiklar såväl som 
reportage, annonser och regionala nyheter. Pudelnytt utkommer med 4 nummer per år och är gratis för 
föreningens medlemmar. Pudelnytt distribueras ut även till alla svenska Pudeldomare samt till ett flertal 
veterinärkliniker. 

Under 2012 har antal sidor/upplaga varit. 

Nr 1 - 92 sidor + 4 omslag        Beställda 3.225 st. 

Nr 2 - 100 sidor + 4 omslag              ”       3.125 st. 

Nr 3 - 84 sidor + 4 omslag                ”       3.190 st. 

Nr 4 - 100 sidor + 4 omslag              ”       3.180 st. 

Samtliga nr av Pudelnytt har tryckts av Lenanders AB. 

Under 2012 har Reija Hyttinen varit Redaktör för Pudelnytt nr 1, nr 2 & nr 3. Yvonne Karlsson tog över 
som redaktör för Pudelnytt nr 4 och är Pudelnytts nuvarande redaktör.  Ansvarig utgivare:  Dan 
Andersson. Korrekturläsning:  Berith Eliasson och Ingalill Hansson. Stort tack till dem! 
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Hemsida och webb 

Den hemsida SPK hade i programmet  "Contribute" på servern One.com, dvs. gamla hemsidan, var 
alldeles för omständig att administrera och beslutet att göra en ny var givet. Det har tagit lång tid och inte 
varit så enkelt som man först kan tro.  

Nya hemsidan lanserades 1 september på webben. Magnus Dahl  och Linda Schånberg Heijne har varit 
webbmastrar sedan starten. Jens Nömtak har byggt upp mallarna i Wordpress och ändrat dem så att de 
passar vår sida och flyttat över allt från gamla servern.  Jens Nömtak är vår tekniska support. Webgruppen 
har under året haft ett antal telefonmöten och stadigvarande haft mailkontakt. Linda Schånberg Heijne 
avsade sig sitt uppdrag som webbmaster i  oktober. 

Sedan december och in på detta år har avdelningarna fått egna nya sidor i samma layout som huvudsidan.  
Gustaf Rindler har hjälpt avdelningarna med detta  och avdelningarna fick själva vara med och bestämma 
hur deras hemsidor skulle se ut. Beslut om avdelningarnas sidor hade tagits av CS som bekostade det 
hela.   

Den 8 december träffades avdelningarna i Stockholm  tillsammans med Gustaf Rindler och Lena Jonsson 
för att få praktisk information om hur avdelningarnas sidor ska administreras. CS representanter hade 
tillsammans med avdelningarna och Gustaf Rindler  haft telefonmöten under okt. och nov. för att enas om 
utformningen av avdelningarnas sidor. Avdelningarna har samma mall som huvudsidan, men med olika 
bakgrundsfärger för olika avdelningar.  

 Avdelningarnas kalendrar är kopplade till kalendern på ”huvudsidan”  för att förenkla för medlemmarna 
som bor på gränsen mellan 2 avdelningar  att kunna se vad för aktiviteter som finns i dennes närhet. Den 
första avdelningen som lanserade sin sida var Västra avdelningen som var klara strax innan årsskiftet. 

En av nyheterna med den nya hemsidan är valphänvisningen, som medlemmar nu själva ”lägger ut” på 
sidan  efter godkännande av valphänvisaren. Där finns också möjlighet att ha med en bild. Med det nya 
valphänvisningsformuläret kan man dessutom fylla i om hunden har fler hälsoundersökningar än vad 
klubben kräver  och annan information som kan vara relevant när man skall välja sin valp. En ruta att 
markera i finns om ens hund är MH/ BPH- beskriven. 

Från första september 2012 t.o.m. 31 december hade vi 61,187 besökare på  nya sidan. 

Här listas de sidor som var mest besökta: 

1. Valpar till salu 
2. Omplaceringar 
3. Svenska uppfödare på webben  
4. Valpar till salu/ storpudel 
5. Valpar till salu/ mellanpudel 
6. Valpar till salu/ dvärgpudel 
7. Valpar till salu/ toypudel 
8. Om pudeln/ frågor och svar 
9. Aktiviteter/utställningskalendern 
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Facebook 

För att öka kommunikationen till medlemmar och marknadsföra SPK till pudelintresserade gick SPK/CS 
och samtliga avdelningar år 2011 med i FB, som ett komplement till hemsidorna. 

Alla sidor har samma mall, upplägg och grundinformation, där det klart och tydligt framgår att det är en 
av SPK sanktionerad föreningssida. Samtliga flikar/länkar går tillbaka till hemsidan. 

Responsen har varit mycket positiv och besöksfrekvensen ökar stort. SPK har även ökat försäljningen bl.a. 
av klipphäften och kompendium, profilartiklar samt lockat nya pudelintresserade att bli medlemmar på 
ett enkelt sätt genom att man länkar från hemsidan. 

FB har i snitt 2000 besökande/dag från ett 30-tal olika länder.  

Norra har ca 507 / vecka 

Mellan har ca 119  / vecka 

Södra har ca 347 / vecka 

Västra har ca 409/ vecka 

Lena Petri är Svenska Pudelklubbens Facebookansvarige. 

Carina Enberg är samordnande redaktör för sidorna på Facebook.  

Vandringspriser/Diplom/Medaljer 

2011 togs beslut på att alla SPKs vandringspriser samlas in. 

Samtliga vinnare av Årets pudlar 2012 ( 24st) får diplom och sponsrade presentkort från olika företag. 
Stort Grattis alla tävlande! 

Arkivet 

Inget material har arkiverats under året
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VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA PUDELKLUBBEN 2013 

SPK kommer att jobba för att medlemsantalet ska fortsätta ligga på en hög nivå. 

Nya pudelägare kommer liksom tidigare år att kontaktas via brev innehållande ett informationsblad om 
SPK. Tanken är att på detta sätt uppmuntra nya pudelägare att bli medlemmar. Rabatt när uppfödare 
betalar första medlemsavgiften för sina valpköpare kommer att gälla även 2013. Det rabatterade priset är 
175 SEK.                     

Nya kennelnamnsinnehavare kommer i enlighet med vårt RAS att kontaktas för att bli medlemmar. 
Information ges om klubben och dess aktiviteter, rasen, gällande hälsoprogram mm.  

Minst 9 styrelsemöten planeras 2013. Fysiska möten kommer att varvas med telefonsammanträden. 
Justerade sammanträdesprotokoll läggs ut på hemsidan efter det att beslutade brev är skrivna och 
avdelningarna fått protokollen. 

PudelNytt, vår medlemstidning, kommer att utges med 4 nummer. Redaktör är Yvonne Karlsson och 
ansvarig utgivare Dan Andersson.   

Arbetet med att kontinuerligt uppdatera hemsida fortgår. Facebook sidan kommer även i fortsättningen 
att fungera som ”informationsplank”.  

En informationsgrupp kommer att arbeta med att marknadsföra SPK på olika sociala medier. 

SPK kommer under året att fortsätta arbetet för att säkerställa en god ekonomi. 

Planering inför klubbens 75-års jubileum kommer så smått att börja.  

SPK kommer att jobba kontinuerligt med RAS. 

SPK avser att under hösten kalla avdelningarna till en ordförande-/ verksamhetskonferens. 

 En avelskommitté fortsätter arbetet med avelsfrågor i Sverige liksom samarbetet med de nordiska 
grannländerna. SPK kommer liksom tidigare år att bekosta SA-tester för hundar vilka visat sig vara 
behäftade med sjukdomen och vars ägare medger publicering av resultatet i PudelNytt och på hemsidan. 

 SPK kommer även under detta verksamhetsår att uppmärksamma SAR- hundarna för att stimulera 
intresset för silver(grå), aprikos och röd pudel.  

 Fem erfarna uppfödare, ”kloka gummor” ger praktiska råd i akuta uppfödarfrågor. 

Valp- och vuxenhänvisningen fortsätter. Hänvisningen finns förutom per telefon även på klubbens 
hemsida för de uppfödare och valpspekulanter som önskar använda sig av denna värdefulla service.  

En avgift för att få stå med på SPK s hemsida under rubriken länkar kommer att tas ut. Undantaget är 
länkar till andra klubbar och hälsorelaterade länkar. 

SPK CS arbetar fortfarande med att samla in gammalt SPK material såsom protokoll, årsberättelser, 
PudelNytt och liknande sedan klubbens början för att sedan arkivera materialet hos Riksarkivet i Arninge. 
Det saknas fortfarande en del dokumentation. Avdelningarna uppmanas att också arkivera ”sin historia”. 
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14 officiella utställningar kommer att hållas, 4 i Mellansvenska, 3 i Södra, 3 i Västra och 4 i Norra 
avdelningen. SPK kommer att arrangera 2 officiella lydnadsprov klass I till Elit i samband med Pudel-
Cupen. Klubben kommer också att ha minst 2 inofficiella agilitytävlingar. Två officiella 
rallylydnadstävlingar kommer att arrangeras i Mellansvenska avdelningen, en i samband med lägret i 
Ånnaboda. 

Pudel-Cupen i lydnad och agility anordnas den 28 och 29 september. 

SPK kan komma att, på uppmaning av SKK, ta pälsprov på ett antal utställningar. 

SPK kommer att fortsätta uppmana pudelägare att MH och/eller BPH beskriva sina hundar. 

SPK kommer att delta på RECs möte i Geneve, Schweiz  

Kommittén för Pudelnationalen 2014, under ledning av Gunilla Sandberg fortsätter sitt arbete under året. 

Pudelseminarium 2013 kommer att hållas den 9-10 november. 

Styrelsens avsikt är att inspirera och stödja avdelningarna, sektionerna och ombuden till att engagerat och 
positivt fortsätta arbetet för vårt gemensamma mål: Sprida kunskap om pudel och varsamt värna om vår 
ras.  
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Valberedningens förslag till Centralstyrelse 2013 
 

Ordinarie ledamot på 2 år Lena Tellberg omval 
Ordinarie ledamot på 2 år Christina Johansson nyval 
Ordinarie ledamot på 2 år Kerstin Johansson nyval 
 
Suppleant på 2 år Johanna Hampf nyval 
 
 
Kvarstår i styrelsen med 1 år kvar på mandattiden: 
Madeleine Bergendahl  ordförande  
Marita Simring  ord ledamot, Barbro Bergström  ord ledamot, Lena Jonsson  ord ledamot 
Maria Modig  suppleant 
 
Karin Svensson och Lena Petri har avböjt omval 
 
 
Revisorer 
Revisor 1 år Agneta Karlsson omval 
Revisor 1 år Bengt Forshult omval 
Revisorssuppleant 1 år Ingrid Hansson omval 
Revisorssuppleant 1 år Sten-Olof Högström omval 
 
 
 
Enskededalen, Johanneshov och Sjöbo i februari 2013  
 
 
 
 
………………………………………. ………………………………………. ………………………………………… 
Kristina Sahlström Linda Penttilä Mikael Nilsson 
Sammankallande   
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Proposition till Svenska Pudelklubbens fullmäktige 2013 

 

Styrelsen föreslår att klubben begär att pudel, stor får HD-index, och att det  införs så snart som möjligt, 
dock tidigast 2014-01-01.  

Samtidigt som index införs anpassas hälsoprogrammet så att hundar med HD grad A, B och C får användas 
i avel. Rekommendationen är dock att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället  är 
över 100. Om hundar med HD grad D eller E används i avel får avkomman avelsspärr som inte kan tas 
bort. 
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Styrelsens förslag till beslut:  

Styrelsen yrkar avslag till förmån för ställd proposition avseende införande 
av index för HD på pudel, stor. Styrelsen finner inte att motionen har stöd i 
RAS, där målet är att försöka sänka HD frekvensen för pudel, stor till under 
12% och detta kommer att motverkas om motionen bifalles. Yrkandet är 
inte praktiskt genomförbart som det är formulerat,  eftersom den inte 
motsvarar något av SKKs fastställda nivåer för hälsoprogram. 
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Styrelsens förslag till beslut:  

Styrelsen yrkar avslag med hänvisning till att information på 
valphänvisningsblanketten ska leda till frågeställning och 
kunskapsletande både för uppfödare och valpköpare. Vidare 
sägs i RAS att Pudelklubben ska fortsätta att uppmuntra och 
arbeta för att pudelägare MH-beskriver sina hundar i väntan på 
att BPH sjösätts (vilket nu är gjort) och att ha MH/BPH- 
information på blanketten är ett sätt att uppmuntra till detta. 
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  Styrelsens förslag till beslut:  

Styrelsen föreslår bifall. Ett bra initiativ för att medlemmar lättare ska hitta 
information angående syftet med Svenska Pudelklubben. Styrelsen har redan 
författat en sammanställning  angående klubbens mål och mening och publicerat 
denna på SPKs hemsida. 
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Styrelsens förslag till beslut:  

Styrelsen yrkar avslag med hänvisning att motionen strider mot SKKs Avelspolicy, se  
separat bilaga;  SPKs frågeställning till SKK angående FCI cirkulär 49/2012 och svar från 
SKK/avelskommittén. Om avelsspärr införs riskerar vi att flerfärgade pudlar registreras 
som enfärgade bara för att undvika avelsspärr och då blir det mycket svårt att upptäcka 
hundar med felaktiga färganlag i en stamtavla. Det betyder inte att Pudelklubben på 
något sätt ställer sig bakom avel på felfärgade pudlar, tvärtom får de inte förekomma i 
Pudelklubbens marknadsföring och inte heller kan valpkull med flerfärgad förälder få 
valphänvisning. 


