
 

 
 

Delegater till Pudelfullmäktige 
Styrelsen föreslår att Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse delegater till Pudelfullmäktige den 9 – 
10 april 2022. Årets PF kommer att vara digitalt. 
 
Vad innebär det att representera avdelningen vid Pudelfullmäktige? 
Att vara representant från en avdelning till PF innebär en hel del. Här följer en 
organisationsbeskrivning, samt ett försök till en förenklad förklaring: 
 
 
Svenska Pudelklubben (SPK) bildades år 1942 och är en av många specialklubbar i 
Svenska Kennelklubben. SPK är uppdelad i 4 avdelningar: södra, västra, 
mellansvenska och norra, vilka sorterar under centralstyrelse (SPK CS). 
Inom avdelningarna finns dessutom sektioner, ofta 
organiserade av eldsjälar i pudeltäta områden. 
 

 

 
 
§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod 
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa 
stadgar: 
För delegater och suppleanter till fullmäktige: tiden från och med det fullmäktigemöte till vilken 
delegaten valts, till därpå kommande fullmäktigemöte. 
 
PF är SPK CS:s årsmöte, precis som avdelningarna har sina årsmöten. Delegaterna går igenom 
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, redogör för arbetet med avelsfrågor, styrelsen 
rapporterar om de uppdrag föregående fullmäktige givit till styrelsen. Beslutar om ansvarsfrihet för 
styrelsen. Ny verksamhetsplan gås igenom, rambudget, beslutar om medlemsavgifter för kommande 
verksamhetsår. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i centralstyrelsen samt 
tjänstgöringsordning. Val av revisorer, revisorssuppleanter och valberedning. Övriga ärenden som av 
styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av avdelning anmälts för behandling (motioner). Du som 
delegat har ansvaret att representera och tillvarata Din avdelnings intressen och är länken/rösten 
mellan avdelningens medlemmar och Pudelfullmäktige/CS. Man ska vara påläst på de frågor som 
kommer att tas upp och även att man ska ha tittat bakåt på vad som diskuterats, beslutats på tidigare 
års Pudelfullmäktige. 
 

Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. 
Utöver dessa stadgar gäller också SKK:s och SPK:s stadgar och av SKK och av SPK utfärdade 
bestämmelser och föreskrifter. 
I den mån stadgar för avdelning strider mot SKK:s och/eller SPK:s stadgar skall stadgar för avdelning 
anpassas så att överensstämmelse råder. 
Inom SPK skall de olika avdelningarnas stadgar vara identiska. 
Avdelningens stadgar skall fastställas av specialklubben. 

Svenska Kennelklubben (SKK) – Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de ideella 
föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, 
specialklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna rasklubbar och ungdomsklubb. Svenska Pudelklubben, 
SPK, ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas 
gemensamma mål med den i specialklubben ingående rasen och/eller uppgifterna. 
SPK:s verksamhet omfattar pudeln med följande storleksvarianter; toy, dvärg, mellan och stor för vilken 
delegering från SKK:s Centralstyrelse erhållits i samråd med SPK. 
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och 
föreskrifter. I den mån stadgar för SPK strider mot SKK:s stadgar gäller stadgar för SKK. 

Carina Enberg
Valberedningen föreslår att Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse delegater till Pudelfullmäktige den 9 - 10 april 2022. Årets PF kommer att vara digitalt.


