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  Dagordning för Svenska Pudelklubbens årsmöte den 11-12 april 2015 

§ 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 SPKs 
stadgar 
a) två revisorer på 1 år 
b) två revisorsuppleanter på 1 år 

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

a) Val av ledamot på 2 år 
b) Val av ledamot på 1 år 
c) Val av sammankallande på 1 år  

 
§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
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§ 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av 

avdelning anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige 
a) Proposition ang. Pudel-SM 
b) Motion ang. veteranlistan  
c) Motion ang. inhämtande av resultat viltspårlistan  
d) Motion ang. bästa uppfödar- och avelsgrupplista 
 
 

§ 18. Övriga ärenden, ej beslut 
a) Utfall av HD-bidrag 
b) BPH 
c) Pudelnytt, redaktör 
d) Att använda Avelsdata 
e) Att arbeta i en valberedning 
f) Ansvarsfrihet 
g) Motionshantering 
h) Marknadsföring av rasen 
i) Prisdiskussion, valppris och parningsavgifter 
j) Nästa års PF 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA PUDELKLUBBEN 2014 

Styrelsen  

Styrelsen har under 2014 haft följande sammansättning: 

Ordförande  Madeleine Bergendahl  mandat till 2016 

Vice ordförande Barbro Teglöf   mandat till 2015 

Kassör  Marita Simring  mandat till 2016 

Sekreterare  Lena Tellberg   mandat till 2015 

Ledamot  Barbro Bergström  mandat till 2016 

Ledamot  Malin Hult   mandat till 2016 

Ledamot  Kerstin Johansson  mandat till 2015 

Suppleant  Mona Plånborg Grenholm  mandat till 2016 

Suppleant  Sanna Arvidsson  mandat till 2015 

  
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 Eva Riedel och Sten-Olof Högström har 
varit revisorssuppleanter. 

Valberedning  

Katarina Ström, sammankallande på 1 år   mandat till 2015 

Lena Jonsson     mandat till 2016 

Karin Svensson    mandat till 2015 

Föregående årsmöte  

Föregående årsmöte hölls 5-6 april 2014. 

Sammanträden  

Centralstyrelsen har under året haft 13 st. protokollförda möten, varav 6 st. telefonmöten. 
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Allmänt  

2014 var ett händelserikt år för Svenska Pudelklubben med både positiva och negativa trender. Till 
det negativa kan vi konstatera att registreringssiffrorna återigen sjunker. Den enda storleken som 
ökar är dvärgarna. Trots minskningen skulle pudlarna, om man slog ihop alla storlekar, hamna på 
sjätte plats på listan över de 20 populäraste raserna i Sverige 2014. Också medlemsantalet har 
minskat med 130 varav 80 var fullbetalande. Enligt SKKs statistik är detta något som genomsyrar hela 
organisationen. Här måste vi alla hjälpas åt att marknadsföra både vår ras och vår klubb. 

Under 2014 betalade SPK ett bidrag till alla medlemmar i SPK som HD-röntgade sina mellanpudlar 
och skickade in resultatet till SKK för registrering. Detta bidrog till att det under 2014 röntgades totalt 
112 mellanpudlar, mot 62 st. året innan. 

Året inleddes med att två representanter från SPK träffade de övriga nordiska pudelklubbarna i 
Helsingfors. Dessa konferenser sker vartannat år och 2016 står Svenska Pudelklubben som värd. 

Årets stora händelse var Svenska Pudelnationalen som hölls för tredje gången. 2014 var 
evenemanget förlagt till Vilsta Sportanläggning i Eskilstuna. Det blev ett uppskattat tillfälle att se vår 
mångsidiga ras eftersom det arrangerades officiell utställning, lydnadsprov, rallylydnadstävling och 
inofficiell agility på samma plats med gemensamma finaltävlingar. Vi hade även möjlighet att se våra 
framtida pudelentusiaster då en särskild ”Barn med hund” och ”Juniorhandlingstävling” arrangerades 
vid detta tillfälle. 

Pudel-SM fick tyvärr ställas in då det inte gick att hitta någon lämplig samarbetspartner. 

CS har under året lagt upp planerna inför klubben revidering av RAS. En hälsoenkät lades ut på 
hemsidan och trycktes upp för att kunna delas ut i samband med Stockholms Hundmässa och My 
Dog i Göteborg.  

Vid Pudelfullmäktige fick CS i uppdrag att arbeta för en förändring av hälsoprogrammet för storpudel 
från nivå 3 till nivå 2. Ansökan skickades in till SKKs avelskommitté och godkändes efter det att SPK 
fått komplettera den ursprungliga ansökan. Däremot avslog SKK/AK ansökan om registreringsförbud 
för avkomma efter flerfärgade pudlar, en uppgift som CS också fick i samband med PF. 

CS har gått igenom texter som berör vår ras och bland annat gjort ändringar i informationstexten 
som finns med på SKKs sida ”Köpa Hund”. CS har också påtalat för SKK problem med olika 
ringfördelning och praktiska mätfrågor gällande våra pudlar. 

Södra avd. och Norra avd. ansökte om ekonomiskt stöd för några av sina aktiviteter och alla bidrag 
som äskades godkändes också av CS. 

Hemsidan uppdaterades med nyttig information kontinuerligt och facebooksidan fylldes ständigt 
med nyheter och trevliga inlägg från pudelvärlden. 

 

Handboken  

I "SPKs Handbok" som skickats ut till avdelningarna för att underlätta styrelsearbetet,  finns alla 
manusdatum till Pudelnytt, datum för ansökan om utställningar etc., den finns även på SPKs 
hemsida. Många svar finns också där vad gäller valberedningsarbete, ansökan om förtjänsttecken 
och rutiner som gäller för avdelningarna. 
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Medlemsantal  

2014-12-31 var vi 3.445 medlemmar i SPK och det är en minskning sedan 2013-12-31 med  
130 medlemmar.  
Huvudmedlemmar har minskat med 80, familjemedlemmar har minskat med 43, Hundungdom har 
minskat med  5, utländska medlemmar har minskat med 2. 
Under 2014 har vi fått 561 nya medlemmar. 
Gåvomedlemskapen har gett oss  95 nya medlemmar i år, kvar från föregående år finns enligt tabell 

 Huvudmedlemmar Familjemedlemmar Utländska medlemmar 
2014 82  10  3 
2013 67  12  1 
2012 53  7  1 
2011 42  12 
2010 37  2  1 

Vi har också fått  91 nya medlemmar genom direktbetalning via Payson under året.  
 
858  infoblad har skickats ut till nya pudelägare.  

Till 1 person som fått kennelnamn och inte var medlem i SPK har skickats information om klubben, 
hälsoprogram, standarden, registreringsbestämmelser, RAS och valphänvisningsregler. Information 
har också skickats till 15 personer med nytt kennelnamn som redan var medlemmar i SPK. 
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Medlemsstatistik 
 2013-12-31 2014-12-31 Differens 

MELLANSV 
Fullbetalande         1 384                1 318    -66  
Familjemedl            313                   282    -31  
Heders              10                      10    0  
Ständiga              44                      44    0  
Hundungdom              42                      40    -2  
Totalt      1 793             1 694    -99  

NORRA 
Fullbetalande            389                   394    5  
Familjemedl            127                   112    -15  
Heders                1                        1    0  
Ständiga                5                        5    0  
Hundungdom                8                        8    0  
Totalt         530               520    -10  

SÖDRA 
Fullbetalande            453                   445    -8  
Familjemedl            104                   102    -2  
Heders                2                        2    0  
Ständiga                9                        9    0  
Hundungdom              24                      20    -4  
Totalt         592               578    -14  

VÄSTRA 
Fullbetalande            454                   443    -11  
Familjemedl            127                   132    5  
Heders                2                        2    0  
Ständiga                9                        9    0  
Hundungdom                7                        8    1  
Totalt         599               594    -5  

    SPK TOTALT 
Fullbetalande         2 680                2 600    -80  
Familjemedl            671                   628    -43  
Heders              15                      15    0  
Ständiga              67                      67    0  
Hundungdom              81                      76    -5  
Utländska medl              51                      49    -2  
Utländska familj                5                        5    0  
Utländska ständiga                5                        5    0  
Totalt      3 575             3 445    -130  
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Registreringssiffror  

Totala antalet registrerade pudlar var under 2014 1277 st. att jämföras mot 1328 st. 2013. Detta var 
en minskning med 3,8 %. Antalet registrerade hundar av alla raser ökade under året med 0,9 %. 

Siffrorna varierar något mellan åren, i år var det en ökning för dvärgpudlarna, men en minskning för 
de övriga storlekarna. Det börjar se litet oroväckande ut. Vi behöver få fler människor att vilja ha en 
pudel. 

Registreringarna fördelade sig på storlekarna som följer: 

 2012 2013 2014  Förändring mot 2013 
Toy 160 177 156 - 12 % 
Dvärg 607 447 517 + 15,7% 
Mellan 381 366 307 - 16,1 % 
Stor 396 338 297 - 12 % 

 
Avelsrådgivning och valphänvisare  

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

Antalet kullar som anmälts till hänvisning under året är 72 toy/dvärgpudelkullar, 31 
mellanpudelkullar och 42 storpudelkullar. Allmänt kan väl sägas att uppfödarna har mottagit 
förändringen att man själv skall lägga in sina kullar positivt, många sätter in foton och uppdaterar sin 
hänvisning på ett bra sätt. Fortfarande är det många, intresserade (valpköpare och uppfödare) som 
ringer, ca 1-3 samtal/dag under året och det kommer ca 1-3 e-mail per dag. Antalet samtal per dag 
har minskat vilket troligen beror på att fler har hittat till hemsidan.  

Avelskommittén består av Barbro Teglöf, Eva Gille, Ann-Charlotte Hillberger och Ylva Freed. 

Avelskommittén har besvarat en del rena hanhundsförfrågningar (ca 10-20 per storlek), samt många 
(fler än 100) 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, RD (fd.PNP), Legg-Perthes, patella luxation 
mm, andra ämnen som det frågas om har varit bl.a. HD, färgfrågor (däribland flerfärgade), Optigen-
testning, registreringsbestämmelser samt avelsfrågor i allmänhet. En hel del av frågorna rör sig i 
gränslandet till de ”kloka gummorna”. 

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. Inflödet av uppgifter har liksom de 
föregående år varit ganska stort, 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. 
Avelskommittén vill passa på att understryka vikten av att defekter som omfattas av officiell 
registrering hos SKK framförallt skall registreras där, detta gäller HD, ED, patella luxation och 
ögonundersökningar. 
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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, vi har därigenom fått tillgång till deras öppna register över 
testade och sjuka hundar i Storbritannien.  

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 Kenneklubben har en öppen 
databas, "Koiranet", som nu också finns på svenska och engelska. 

Under året har aktiviteten gällande provtagning i Addisonprojektet minskat. Med en ny projektledare 
på SLU hoppades vi få fart på projektet igen, vi hoppas på mer aktivitet för detta året med. Det 
förekommer en viss aktivitet och prover kommer in till SLU. 

RAS  

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

Kloka gummor    

Gruppen ”kloka gummor” består av uppfödare med lång erfarenhet av pudeluppfödning. Under 2014 
har Christina Johansson, Carola Eliasson Åström, Shirley Nilsson och Gerty Steffenburg-Nordenström 
varit verksamma i gruppen. 

Pudelklubbens ”kloka gummor” är ett komplement till avelskommittén. De ger värdefulla tips till 
pudelägare, fodervärdar, uppfödare (ofta i startgroparna) och blivande valpköpare. Det rör sig om 
upp till tre-fyra samtal i månaden. 

Frågorna kan vara allt från enkla att besvara till mer besvärliga. Ibland hänvisar gummorna frågan 
vidare till annan mer sakkunnig person. Inga frågor är för dumma att ställa och kan handla om precis 
allt som rör pudeln, t.ex. hur man hittar uppfödare av specifik ras och färg, avtal, avelshanar, 
fodervärdsavtal, hundsport, olika beteenden hos hundar, mat, pälsvård, sjukdomar, storlekar och 
inmätning. De som ringer är tacksamma för de goda råd de får.  

Gummorna har som princip att inte diskutera enskilda uppfödare men måste det göras hålls en låg 
profil och gummorna har oskriven tystnadsplikt.  

Ekonomi  

Ur ekonomisk synvinkel har 2014 handlat mycket om Pudelnationalen.  
Utgifterna var -283.914:- och intäkterna 212.290:- , vilket ledde till ett resultat på -71.624:- 
CS har under tidigare år gjort avsättningar till Pudelnationalen med en summa av 55.000:- 
som nu kunde föras tillbaka. Resultatet efter återföring av besparingar blev -16.624:-  
CS har också under 2014 gett bidrag till HD röntgen av mellanpudlar. Bidraget var 600:- per hund 
under förutsättningen att ägaren var medlem och hunden röntgades för första gången.  91 bidrag har 
betalats ut. Slutsumman blev 54.600:- och det finansierades med sparade pengar från Hälsokontot. 
Årets resultat efter återförda sparade medel blev en vinst på 120,79:- 

För mera information om ekonomin hänvisar vi till Balans och Resultat.  
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Avdelningar och sektioner  

I Svenska Pudelklubben har under året ingått: 

Centralstyrelsen 

Södra avdelningen  med ombud i Blekinge Anki Nilsson och för Småland/Öland  Yvonne Andersson  

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 
Enköping, Nynäshamn/Ösmo, Södermanland (östra), och  södra Värmland (tidigare Karlstad) och 
Uppsala. 
Ingen aktivitet hos följande ombud: Under året har Falun, Södermanland (norra och södra), Norra 
Värmland och Östgöta saknat ombud.  
Norra avdelningen  
avdelningen har haft ombud på följande orter inom avdelningen: 
Luleå – Erica Iseby 
Skellefteå - Ida Ljungblad 
Örnsköldsvik - Carina Westin 
Kramfors - Helena Lilja 
Sundsvall - Christel Sjödin 
Östersund - Jessica Näsström 
Hudiksvall - Anna Wiik 
Gällivare - Cecilia Hörnlund 
Piteå- Thomas Alm 
Umeå – Andrea Nyman, Nadja Wänting, Natelie Hörnberg o Therese Häggmark (ombudsgrupp) 
 
Utställningar, lydnadsprov,  agiltytävlingar och rallylydnad  

Klubben har under 2014 haft 14 officiella utställningar med totalt 1166 anmälningar(vuxna). Det är 
en ökning med 30 st. anmälningar jämfört med 2013. 6 st. inofficiella utställningar har arrangerats av 
avdelningarna under året.  

2 st. lydnadsprov och 2 st. rallylydnadstävlingar har anordnats i samband med Pudelnationalen 2014. 
1 st. lydnadsprov och 1 st. inofficiell rallylydnad har anordnats av mellansvenska avdelningen. 
Inofficiell agilitytävling anordnades också vid Pudelnationalen. 

Pudel-SM 2014  

Årets Pudel-SM (tidigare kallad Pudel-Cupen) fick tyvärr ställas in pga. att ingen samarbetspartner 
och tävlingsplats kunde hittas. 

MH och BPH  

Under 2014 har deltagande pudlar på MH fördelats på; 3 toy, 7 dvärg, 11 mellan och 19 stor (varav 
en där ägaren avbrutit). Totalt deltog 40 individer på MH. Västra avdelningen anordnade MH med 6 
deltagande hundar. Mellansvenska avdelningen:  MH genomfördes 18 maj 2014 på Roslagens BK 
med 4 pudlar, 1 stor och 3 mellan. 



10 

 

Under 2014 har deltagande pudlar på BPH fördelats på;  2 toy, 7 dvärg, 16 mellan (varav en där 
ägaren avbrutit)  och 37 stor (varav två där beskrivaren avbrutit.). Totalt deltog 62 individer på BPH. 
Mellansvenska avdelningen: BPH genomfördes 17 maj 2014 på Hunduddens Träningscenter med 13 
pudlar, 10 storpudlar, 2 dvärg och 1 toy. 
 

SAR  

SAR-pudlarna (pudlarna i färgerna grå-röd-aprikos) har möjlighet att samla poäng på listor för enbart 
SAR-färgade pudlar. Listorna benämns: 

 Årets SAR-pudel där varje storlek har sin egen lista och poängen bygger på placering i Bästa 
Hane/Bästa Tik-klass.  

 SPKs SAR-Pudel eller SAR-BIS där hundar som fått ck har rätt att delta, alla storlekar tävlar 
tillsammans på alla SPKs officiella utställningar. 

Ordförandekonferensen  

Den 16 november träffades två representanter från varje avdelning tillsammans med CS och 
avelskommittén för att dela med sig till varandra av erfarenheter och utbyta information. 
Minnesanteckningar har sammanställts och skickats ut till avdelningarna. 

Pudelnationalen 2014  

Svenska Pudelnationalen gick passande nog av stapeln den 6-7 juni 2014 på Vilsta Sporthotell i 
Eskilstuna. Planeringen hade pågått under flera år och till samordnare hade SPK utsett Gunilla 
Sandberg. Evenemanget innehöll officiell utställning, hanarna bedömdes dag 1 och tikarna dag 2, 
officiell lydnadstävling klass I-Elit båda dagarna, officiell rallylydnad; nybörjar-& mästarklass dag 1 
och fortsättning-& avancerad klass dag 2, inofficiell agility båda dagarna samt juniorhandling och 
barn med hund. Championparad arrangerades båda dagarna där många vackra välbevarade 
championhundar fick möjligheten att återigen visa upp sig. Ett trevligt inslag tyckte många. 
Gemensamma finaltävlingar och prisutdelning hölls dag 2. De flesta deltagarna var ifrån Sverige men 
det fanns även deltagare ifrån Ryssland, Norge, Finland, Danmark och Slovenien. 

Evenemanget blev mycket uppskattat och CS fick ta emot många lovord. Det är otroligt glädjande 
eftersom det här är ett mycket kostsamt och arbetskrävande projekt. En utvärdering har gjorts och 
budgeten hölls i stort sett. Avsättningar till Pudelnationalen hade gjorts under tidigare år och den 
summan kunde nu föras tillbaka. 

Övriga aktiviteter  

Avdelningarna har som vanligt haft många aktiviteter under 2014; klipp- och pälsvårdskurser, 
ringträning och pudelpromenader, bruksläger, lydnadsträning och prova på-dagar med agility, 
viltspår och rallylydnad, anatomikurs, handlerkurs, hundmassage, kurs i pudelskötsel, tandvård, 
uppfödarträffar, lydnadskurser, klickerkurs, öppet hus och valpparty. Rasmontrar på My Dog och 
Malmö Valp.  

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, där 
Pudelklubben fick ett hedrande andra pris. 

 



11 

 

Internationella kontakter  

Nordisk Pudelkonferens 

Helgen 1-2 mars träffades 2 representanter vardera från de nordiska pudelklubbarna, Sverige, Norge, 
Danmark och Finland i Helsingfors för att informera varandra om den aktuella situationen i de olika 
länderna och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. Finska Pudelklubben var värd för 
konferensen.  Ämnen som diskuterades var HD-mellanpudel, DNA-tester etc. Minnesanteckningar 
från konferensen finns på SPKs hemsida. Deltagare från SPK var Madeleine Bergendahl och Lena 
Tellberg. 

REC 

Den 5 sept. hade länderna i den Europeiska Pudelunionen, REC kallats till möte i Dijon, Frankrike där 
det informerades om  revideringar i den nya rasstandarden för pudel och den nya rasen "Chien 
Particolore à Poil Frisé" som godkänts av Franska Kennelklubben. Deltagande länder var Sverige, 
Danmark, Norge, Belgien, Schweiz, Italien och Frankrike. Lena Tellberg representerade SPK. 

Nya Pudeldomare  

Åsa Andersson, Liz-Beth C Liljeqvist och Benny Blidh von Schedvin auktoriserades under 2014 till nya 
pudeldomare genom examination. 

Pudelnytt  

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

Under 2014 har antal sidor/upplaga varit: 

Nr 1 - 88 sidor + omslag  Beställda; 3100 st. 

Nr 2 - 88 sidor + omslag  Beställda; 3050 st. 

Nr 3 - 100 sidor + omslag  Beställda; 3025 st. 

Nr 4 - 108 sidor + omslag  Beställda; 3000 st. 

Samtliga nr av Pudelnytt har tryckts av Lenanders AB i Kalmar. 

Under 2014 har Yvonne Karlsson varit redaktör. Ansvarig utgivare Dan Andersson.  

Korrekturläsning Berith Eliasson och Ingalill Hansson. Stort tack till dem! 
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Hemsida och webb  

Det hände lite oanade saker med hemsidan i somras! Antar att många/några hann upptäckte att 
sidan blev kapad av ”Kosova Warriors group”. Det hela upptäcktes snabbt och ett massivt pådrag av 
bl. a. Carina Enberg och Lena Petri gjorde att vi fick ordning på det hela inom några timmar! Vi var 
många inblandade i detta så tack alla som gjorde ett kanonjobb, tillsammans är vi starka! 

En ny webbgrupp har startats där vi har fått in lite nya människor (Kerstin, Sanna, Anna-Lena och 
Carina). 
Magnus Dahl och Gustaf Rindler har lovat att stanna kvar i utkanten som mentorer men på deras 
platser finns nu Anna-Lena Ellasdotter som sköter uppdateringar mm för stora sidan och Carina 
Enberg som ser till att avdelningarna med sektioner hålls tekniskt uppdaterade. Avdelningarna ska 
alltså inte göra några tekniska uppdateringar, har ni frågor så hör av er till Carina i första hand. Alla i 
webbgruppen hjälper till så gott vi kan.  
Utveckling av sidan står på gruppens agenda och en del har påbörjats. Kalendern som lever ett eget 
liv ibland har högsta prioritering. Önskemål tankar och idéer har skrivits ner, det är en bit till 
utförande men viljan finns där hos oss alla i gruppen! 

Kerstin Johansson är fortsatt webbmaster och även webbredaktör tillsammans med Sanna Arvidsson. 

Statistik visar att det fortfarande är ”Valpar till salu” som toppar listan! 

Från 1 januari 2014 – 31 december 2014 hade vi 222 228 besökare på sidan.( 2 595 490 sidvisningar). 

 

Nedan listas de sidor som var mest besökta under 2014: 

1. Valpar till salu  
2. Omplacering 
3. Valpar till salu/storpudel 
4. Valpar till salu/dvärgpudel 
5. Valpar till salu/mellanpudel 
6. Valpar till salu/toypudel 
7. Frisyrsidan 
8. Aktiviteter/utställningskalender 
9. Uppfödarregistret/toypudel 
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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 
fick samma mall, upplägg och grundinformation, där det klart och tydligt framgår att det är en av SPK 
sanktionerad föreningssida. 

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

Totalt har FB mellan 3000-8000 besökande/dag från ett 50-tal olika länder. 

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 av 2014- Årets Pudlar. (24 st. ) fick Presentkort sponsrade av olika företag samt diplom. 
Ansvarig var Lena Petri 

Vi gratulerar alla tävlande! 

Arkivet  

Inget material har arkiverats under året. 
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Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att årets vinst 120,79 balanseras i ny räkning. 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA PUDELKLUBBEN 2015 

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 2015. 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.  

SPK kommer också att genom sin hemsida, facebooksida och medlemstidning på ett trevligt och 
informativt sätt försöka sprida bilden av vår ras som den trevliga, friska och positiva hundras den är. 
Vi kommer även att göra reklam för vår ras och klubb i tidningen Hundsport genom en stående 
annons på "Rastorget". 

Minst 9 styrelsemöten planeras 2015. 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. Ny redaktör är Jessica Björling 
Brännlund och ansvarig utgivare Dan Andersson.   

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

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

Planering inför klubbens 75-års jubileum, 2017 kommer att fortgå.  

SPK kommer att jobba kontinuerligt med revideringen av RAS. 

CS har som önskemål att avdelningarna ska genomföra uppfödarutbildning på fler platser i landet, ev. 
i samarbete med andra ras-/specialklubbar eller länsklubbar. 

SPK kommer under 2015 att bevaka frågan om flerfärgade pudlar och sprida information om att 
pudeln enligt standarden ska vara enfärgad. 

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

Avelskommittén 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 grå, aprikos och röd pudel.  

 Fyra erfarna uppfödare, ”kloka gummor” ger praktiska råd i akuta uppfödarfrågor. 
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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, då får man 
också automatiskt en "klickbar" länk i SPKs Uppfödarregister. Undantaget är länkar till andra klubbar 
och hälsorelaterade länkar. 

Fjorton officiella utställningar kommer att hållas, fyra i Mellansvenska, tre i Södra, tre i Västra och 
fyra i Norra avdelningen. En officiell lydnadstävling planeras i Mellansvenska avdelningen även 
BPH/MH beskrivningar planeras i samarbete med andra klubbar. Pudel-SM planeras till sista helgen i 
september. Alla avdelningar kommer under året att arrangera inofficiella utställningar. 

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 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”. 

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 vår ras.  
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Förslag till budget 2015 

 
 Budget   Utfall   Budget   Utfall   Budget   Utfall  

 
2015 2014 2014 2013 2013 2012 

Inkomster 
      

Medlemsavgifter 535 000,00  535 729,00  545 000,00  548 374,00  534 440,00  557 930,00  
Pudelnytt annonser 35 000,00  34 530,00  60 000,00  57 070,00  70 000,00  81 355,00  
Annonser hemsidan 2 500,00  

 
2 500,00  800,00  5 000,00  150,00  

Länkar hemsidan 26 100,00  25 200,00  30 000,00  27 300,00  31 000,00  31 005,00  
Utställningar 40 000,00  35 730,00  38 000,00  42 240,00  40 000,00  43 760,00  
Rasdata 

  
500,00  

 
500,00  

 Förs. Jubileumskalender 
     

910,00  
Övriga inkomster 1 000,00  

 
1 000,00  200,00  1 000,00  6 240,00  

Pudel SM 15 000,00  
 

15 000,00  16 638,00  
  Pudelseminarie 

   
145 720,00  

  Hundsport 
      Pudelnationalen 
 

212 290,00  245 000,00  
   Räntor 4 500,00  5 880,00  5 000,00  5 810,00  2 500,00  4 745,00  

Förs. Inköpta varor 15 000,00  27 240,00  15 000,00  53 145,00  15 000,00  18 570,00  
Sponsring 

 
7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  

Övriga intäkter & ersättning 200,00  45,00  
 

90,00  
  Lagerförändring 

 
13 045,00  

 
-24 097,00  -5 000,00  36 004,00  

Summa 674 300,00  896 689,00  964 000,00  880 290,00  701 440,00  787 669,00  
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KOSTNADER  Budget   Utfall   Budget 2014   Utfall 2013   Budget   Utfall  

 
2015 2014 2014 2013 2013 2012 

Inköp medlemshant -35 000,00  -34 450,00  -35 000,00  -25 025,00  -26 000,00  -25 270,00  
Porto medlemshanter -22 000,00  -20 138,00  -22 000,00  -20 200,00  -22 000,00  -18 884,00  
Porto nya medlemma -3 000,00  -2 750,00  -4 000,00  -3 400,00  -3 000,00  -3 500,00  
Övrigt medelmshant -6 000,00  -5 786,00  -10 000,00  -10 867,00  -10 000,00  -5 687,00  
Porto nya pudeläg. Kennlar -6 000,00  -5 500,00  -6 000,00  -5 500,00  -6 000,00  -5 579,00  
Websida 

  
-5 000,00  -4 951,00  -5 000,00  -38 667,00  

PN tryck m.m. -165 000,00  -163 619,00  -160 000,00  -155 902,00  -180 000,00  -154 668,00  
PN porto -62 000,00  -60 883,00  -60 000,00  -59 664,00  -60 000,00  -74 800,00  
PN produktionskostnad -67 000,00  -59 850,00  -60 000,00  -60 000,00  -60 000,00  -65 000,00  
PRA & SA tester -5 000,00  -4 370,00  -5 000,00  -2 000,00  -9 000,00  -320,00  
Kostn. Dopingkontroll -1 000,00  

 
-1 000,00  

 
-1 000,00  

 RAS -15 000,00  -2 500,00  -15 000,00  
 

-5 000,00  
 Pudelfullmäktige -55 000,00  -56 185,00  -50 000,00  -48 222,00  -45 000,00  -43 788,00  

Kurser & konferenser -10 000,00  -7 775,00  -5 000,00  -3 683,00  -12 000,00  -16 476,00  
Kennelfullmäktige -10 000,00  

  
-9 573,00  -10 000,00  

 REC möte -7 000,00  -9 801,00  -8 000,00  
 

-8 000,00  -5 892,00  
Möte Nordiska Pudelkl. 

 
-10 663,00  -8 000,00  

  
-7 294,00  

Pudelseminarium 
   

-159 351,00  -20 000,00  
 Ordförandekonferens -28 000,00  -25 592,00  -25 000,00  -7 335,00  -25 000,00  -6 704,00  

Pudel SM -20 000,00  
 

-20 000,00  -18 714,00  -7 000,00  -3 488,00  
Pudelnationalen 

 
-280 303,00  -265 000,00  -3 210,00  -15 000,00  -2 720,00  

Varor till försälj. -10 000,00  -16 588,00  -10 000,00  -16 502,00  -10 000,00  -34 375,00  
Övriga kostnader -10 000,00  -11 771,00  -7 500,00  -8 504,00  -7 500,00  -13 815,00  
Möten webbgruppen -2 500,00  -3 591,00  

  
-4 000,00  

 SAR -1 500,00  -1 337,00  
 

-1 355,00  -4 000,00  
 Kostnad inför jubileumet -1 000,00  

 
-1 000,00  , -1 000,00  

 Årets Pudlar -2 500,00  -10 816,00  -10 000,00  -2 197,00  -2 500,00  -1 919,00  
HD bidrag Mellanpudel 

 
-54 600,00  

    Aktivitetsstöd avdelningarna 
 

-36 024,00  -40 000,00  
   Summa -544 500,00  -884 892,00  -832 500,00  -626 155,00  -558 000,00  -528 846,00  
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 Budget   Utfall   Budget   Utfall   Budget   Utfall  

Administrativa kostn 2015 2014 2014 2013 2013 2012 
Förbrukningsinvent 

     
-3 990,00  

Resekostnader övrigt -500,00  -278,00  -1 000,00  -1 094,00  -1 000,00  -551,00  
Pr & reklam -5 000,00  -9 475,00  

 
-1 913,00  -2 000,00  -1 905,00  

Tryck och marknadsföring -5 000,00  -3 904,00  -5 000,00  -8 001,00  -5 000,00  -28 223,00  
Rasmontrar -2 500,00  -1 247,00  -3 000,00  -2 536,00  -6 000,00  -5 189,00  
Kontorsmaterial -6 000,00  -4 281,00  -8 000,00  -5 258,00  -8 000,00  -5 954,00  
Datakostn internet -2 500,00  -2 534,00  -2 500,00  -2 399,00  -2 500,00  -2 142,00  
Telefon -7 000,00  -6 796,00  -7 100,00  -6 796,00  -7 100,00  -6 396,00  
Datakostn rasdata -1 500,00  -1 023,00  -2 500,00  -2 042,00  -2 500,00  -2 031,00  
Datakostn övrigt -3 200,00  -3 122,00  -3 200,00  -3 233,00  -3 000,00  -3 043,00  
Porto -9 000,00  -8 607,00  -7 000,00  -6 723,00  -6 500,00  -4 865,00  
Dataprogram och Licenser -1 500,00  -3 542,00  -5 000,00  -5 247,00  

 
-8 249,00  

Försäkringar -600,00  -600,00  -660,00  -660,00  -660,00  -660,00  
Revisionskostnader -500,00  -382,00  -1 000,00  -756,00  -1 500,00  -870,00  
Styrelsemöten -65 000,00  -59 725,00  -70 000,00  -59 485,00  -70 000,00  -65 366,00  
Bank & postgiro -7 500,00  -6 515,00  -7 500,00  -6 424,00  -7 500,00  -5 528,00  
Payson Avgifter -1 000,00  -961,00  -1 500,00  -1 296,00  -1 500,00  -205,00  
Övriga administrativa -2 000,00  -1 785,00  -2 000,00  -1 738,00  -2 000,00  -2 530,00  
Arbetsgivaravgifter -500,00  -3 611,00  

    REC medlemsavgift -700,00  -649,00  -800,00  -606,00  -800,00  -608,00  
Medlemsavg. Nordiska -1 300,00  -1 239,00  -1 300,00  -1 257,00  -1 300,00  -1 248,00  
Övriga oförutsedda kostn. -1 000,00  -1 000,00  

  
-1 000,00  

 Summa -123 800,00  -121 276,00  -129 060,00  -117 464,00  -129 860,00  -149 553,00  
Totala kostnader -668 300,00  -1 006 168,00  -961 560,00  -743 619,00  -687 860,00  -678 399,00  
Beräknatresultat 6 000,00  -109 479,00  2 440,00  136 671,00  13 580,00  109 270,00  
Återföring Pudelnational 

 
55 000,00  

    Återföring Hälsokonto 
 

54 600,00  
    

       SLUTLIGT RESULTAT 6 000,00  121,00  2 440,00  136 671,00  13 580,00  109 270,00  
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Proposition till Svenska Pudelklubbens årsmöte, Pudelfullmäktige 11-12 april 2015 

 

Pudel-SM 

CS har haft svårigheter att hitta samarbetspartner och tävlingsplatser för Pudel-SM (tidigare Pudel-
Cupen) de senaste åren och när det anordnats har deltagarantalet varit lågt. 

Yrkande: CS föreslår att ansvaret för Pudel-SM fr.o.m. 2016 övergår till avdelningarna och att 
tävlingen roterar enl. följande ordning; mellan, södra, norra, västra och att avdelningarna själva kan 
välja om de olika grenarna ska vara officiella eller inofficiella. 

Svenska Pudelklubben, centralstyrelsen 2015-03-14 

  



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centralstyrelsens förslag till beslut: 

CS yrkar avslag eftersom SPK inte har tillgång till länsklubbarnas listor där 
notering om Bästa veteran finns och BIR/BIM veteran inte anges på Hunddata. 
Det innebär att poäng bara kan räknas på SPKs utställningar om det ska vara 
praktiskt genomförbart. Man riskerar att högt grupplacerade veteraner på 
länsklubbarnas utställningar inte kommer med på listan eftersom det bara krävs 
excellent numera för att bli Bästa veteran. CS förstår intentionen med motionen. 
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Centralstyrelsens förslag till beslut: 

CS föreslår bifall. 
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Centralstyrelsens förslag till beslut: 

CS yrkar avslag eftersom det inte går att söka på Hunddata efter uppfödar- eller 
avelsgruppsresultat utan man måste gå igenom alla utställningar manuellt och att 
resultat för uppfödargrupper inte finns noterat på Hunddata. Det innebär att poäng 
bara kan räknas på SPKs utställningar, där vi har tillgång till resultatlistor, om det 
ska vara praktiskt genomförbart och att antalet grupper där under ett visst år sällan 
räcker för att ge ett rättvisande resultat. CS anser att initiativet till någon slags 
uppmuntran av uppfödare är lovvärt. 

 


