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Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 7-8 april 2018, 

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 23 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 Mikael Nilsson och Ann-Charlotte Hillberger. 
 
 

§ 5.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7mom 6 
Mötet beslutade 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 tillägg gjordes på sidan 
10 under rubriken Pudelnationalen och Pudel-SM 2017; Det anordnades en mycket trevlig 
middag under kvällen den 26 juli, därefter lades verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 

Balans- och resultaträkningarna gicks igenom. 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. 
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Revisor Bengt Forshult redogjorde för innehållet i revisorernas berättelse och konstaterade att 
Svenska Pudelklubben (SPK) har en ordnad ekonomi, en god bokföringskompetens och att 
revisorerna tillstyrker beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
  

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 
ytterligare det senaste året.   
En jämförelse av spindeldiagram för BPH mellan storpudel och de små storlekarna visas och 
det konstaterades att de såg väldigt lika ut för de båda grupperna. Hela presentationen 
”Pudelavel 2018” kommer att publiceras på hemsidan.  
 
 

§ 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 Pudelseminariet med 40 000 kr, Domarkonferens 20 000 kr,  
RAS 20 000 kr, Pudelnationalen år 2020 med 60 000 kronor och Hälsokontot 30 000 kr samt  
att 16 336:99 kr balanseras i ny räkning. 
 

Här ajournerades mötet för lunch. 
 
 

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen 
Ulrika Gill redogjorde för de uppdrag som gavs av föregående fullmäktigemöte; 

 Proposition - Statuter och poängberäkning, bifölls av föregående års PF.  
Uppdraget till centralstyrelsen att i fortsättningen ansvara för statuter och poängberäkning 
för de centrala årsbästa listorna samt att förändra vid behov - exempelvis vid 
regelrevideringar inom de olika tävlingsformerna - har genomförts under år 2017. 
 

 Motion - Införa central årsbästa lista för Årets Allroundpudel, bifölls av föregående års PF. 
Resultat har beräknats enligt beslutet och vinnare har korats. 

 

Mötet fann att de uppdrag som föregående års fullmäktige givit till styrelsen har fullföljts. 
 
 

§ 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 för huvudmedlem ska vara oförändrad och att 
medlemsavgiften för samtliga familjemedlemmar höjs från 25 respektive 10 kronor till  
50 kronor att gälla från 1 januari 2019. 
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§ 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Mötet beslutade att antalet ledamöter ska vara oförändrat, en ordförande, sex ordinarie 
ledamöter och två suppleanter. 
   

a) Val av ordförande på 2 år 
Charlotta Gauffin valdes enhälligt till ordförande på 2 år, omval. 
 

b) Val av tre ordinarie ledamöter på 2 år  
Mona Plånborg Grenholm, Helene Wahlgren och Susanne Signell, samtliga nyval, valdes till 
ordinarie ledamöter på 2 år.  
 

c) Val av en suppleant på 1 år, fyllnadsval 
Barbro Bergström valdes till suppleant på 1 år. 
 

d) Val av en suppleant på 2 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning  
Ulrika Gill valdes till suppleant på 2 år, omval.  
Beslöts att Barbro Bergström är första suppleant och Ulrika Gill är andra suppleant. 
 

Efter ovanstående val består styrelsen av följande ledamöter under år 2018; 
Ordförande Charlotta Gauffin  xxxxxx-xxxx 
Ledamöter Sanna Arvidsson xxxxxx-xxxx 
   Aime Ambrosen  xxxxxx-xxxx 
   Fredrik Nilsson  xxxxxx-xxxx   
   Mona Plånborg Grenholm  xxxxxx-xxxx 
   Helene Wahlgren  xxxxxx-xxxx 
   Susanne Signell  xxxxxx-xxxx 
Suppleanter Barbro Bergström  xxxxxx-xxxx 

Ulrika Gill  xxxxxx-xxxx 
       
 

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

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

b) Två revisorssuppleanter på 1 år 
Agneta Karlsson och Olle Sandström, båda omval, valdes till revisorssuppleanter på 1 år. 
 
 

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

a) Val av sammankallande på 1 år  
Kerstin Johansson valdes till sammankallande på 1 år. 
 

b) Val av ledamot på 2 år  
Mikael Nilsson valdes till ledamot på 2 år. 
 

c) Val av ledamot på 1 år  
Lena Petri valdes till ledamot på 1 år. 
 
 

§ 16. Beslut om omedelbar justering av paragraferna 13-15 
Paragraferna 13-15 förklarades som omedelbart justerade. 
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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) Motion – Visst är våra pudlar friska hundar 
Motionen innehåller yrkandet att valpförmedlingen bara ska ha de krav som SKK ställer för 
registrering av valpkull och att det för övrigt ska vara frivillig information som läggs där, 
förutom nuvarande skrivning att endast valpar vars föräldrar har godkänd färg enligt FCIs 
standard ska få finnas på valphänvisningen. Vidare yrkas även att information om sjuka hundar 
ska ges direkt till uppfödarna och inte publiceras i PudelNytt med motiveringen att överdriven 
problemfokusering riskerar att uppfattas negativt av presumtiva valpköpare.  
Centralstyrelsen yrkar avslag till motionen med hänvisning till fastställt RAS-dokument med 
motiveringen att våra uppfödare gör ett bra arbete med hjälp av de verktyg och 
mätinstrument vi har förmånen att ha tillgång till.  
Alla valda funktionärer, uppfödare och pudelägare bör arbeta tillsammans för att 
marknadsföra Pudeln som den fantastiska ras den är. 
Mötet beslutade att avslå motionen. 

  

Fullmäktigemötet 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.  
Därefter överlämnande Charlotta Gauffin blommor till olika funktionärer inom klubben och 
tackade alla medlemmar och funktionärer som under året arbetat ideellt för SPK.  
 

Lördagens möte avslutas för att återupptas söndag kl. 9.30 med informationspunkterna nedan 
 
 

Information 
a) Information om BPH – Föreläsare från Mentalpoolen 
Jenny Linderoth från Mentalpoolen Informerar om Beteende och Personlighetsbeskrivning 
Hund (BPH). 
 

b) Medlemsvård – plan och diskussion 
Grupparbete och diskussion om vad som behöver göras för att få en positiv medlemsutveckling 
samt för att identifiera var stötestenarna finns när det gäller att behålla och attrahera nya 
medlemmar.  
Bra diskussioner och planering för vad vi kan genomföra lokalt och skapa målbilder som i 
förlängningen ska mynna ut i en utvecklingsplan.  
 

c) Information om kommande evenemang 
Charlotta Gauffin informerade om Pudelseminariet som planeras gå av stapeln i november 
2019.  
 

d) Nästa års PF  
Nästa års Pudelfullmäktige kommer att äga rum helgen den 6-7 april 2019 och om 
avdelningarna har sina årsmöten 9-10 februari är det tre veckors motionstid. Sista dag för 
inlämnande av motioner och anmälan av valda delegater är lördagen den 2 mars 2019. 
 
Avslutning 
Charlotta Gauffin tackade delegater och inbjudna för intressanta diskussioner och förklarade 
Pudelfullmäktige 2018 som avslutat. 
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Vid protokollet: 
 
 
_____________________________  
Barbro Bergström, mötessekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
_____________________________  
Thomas Uneholt, mötesordförande 
 
 
_____________________________  _____________________________  
Mikael Nilsson,   Ann-Charlotte Hillberger,   
av mötet vald justerare  av mötet vald justerare 


