
Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben, Mellansvenska avdelning 2021 
 

 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Ordförande Christina Sohlman 
Vice ordförande Anna-Lena Ellasdotter tom mars, därefter Mia Borg 
Sekreterare Cecilia van der Meulen  
Kassör Anna Malmström 
Ordinarie ledamöter: 
Anna Malmström, Mia Borg, Carina Enberg, Sussi Broman 
Suppleanter: 
Marthe Norström 
Caroline Arogén 
Revisorer: 
Revisorer har varit Anders Degling och Madeleine Bergendahl.  
Revisorssuppleanter har varit Gunilla Bergstrand och Monica Timmred Mattson. 
Valberedning 
Valberedningen har bestått av Leone Nyman, Jannica Wallin och Anette Länghemmer med Leone Nyman 
som sammankallande.  
 
 
Pudelfullmäktige 
Ordinarie ledamöter: 
ordförande Christina Sohlman, Carina Enberg, Mia Borg, Anna Malmström, Sussi Broman, Lena Ilemyr, 
Anna-Lena Fugelstad, Sofia Nandrup, Leone Nyman, Ann-Charlotte Hillberger, Madeleine Bergendahl. 
Suppleanter: Marthe Norström, Caroline Arogén Lundqvist, Anna-Lena Ellasdotter och Carol Edholm, utan 
inbördes ordning. 
 
Som så mycket annat under året blev även Pudelfullmäktige digitalt och deltagarna kallades och deltog via 
länk. 
 
 
Allmänna medlemsmöten 
Med anledning av pandemin ansökte SPK-M om - och fick beviljat - ett så kallat förenklat digitalt årsmöte 
som hölls i SKK´s regi. 
Det digitala årsmötet hölls öppet och var tillgängligt för samtliga medlemmar från fredag 22 februari till 
söndag 14 februari 2021. 
97 röstberättigade medlemmar deltog. 
 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten och i de elva är också det konstituerande  
mötet (Nr 3) medräknat, sex av dessa har med anledning av pandemin varit telefonmöten. 
 
 
Medlemmar 
Avdelningen hade den 31/12 2021 1974 medlemmar varav 1660 fullbetalande, 
161 familjemedlemmar, 48 valpköpare, 1 utlandsmedlem, 9 hedersmedlemmar, 35 ständiga medlemmar, 
dubbel 19 24 st. och dubbel 6-1 36 st.  
Totalt har avdelningen ökat med 203 medlemmar (1771) 2020. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Utställningar 2021 
Officiella 
Hammarskog 210911 
Domare Nils-Arne Törnlöv dömde 71 st. toy och dvärgpudlar, Dodo Sandahl dömde 69 st. mellan och 
storpudlar 
Eskilstuna 211120 

Anna Törnlöv dömde 77 st. vuxna toy och dvärg samt alla valpar, Ann-Charlotte Hillberger dömde 71 st. 
vuxna mellan och stora 

Inofficiella 
Gubbängen 210821 
Anna-Lena Rylander, Yvonne Brink och Elisabeth Spillman dömde 184 st. hundar av övriga raser och 
Madeleine Bergendahl dömde ett 30 talet pudlar 

Exteriörbedömning 

Gubbängen 210516 

Gunilla Sandberg bedömde 21 st. pudlar 

Hallsberg 210530 

Gunilla Sandberg bedömde 24 st. pudlar 
 
Rasmonter/Rasparad 
På grund av pandemin ställdes Stora Stockholm in och med naturlighet finns således inget att rapportera 
under punkten. 
 
Webinarium 
Med anledning av pandemin har avdelningen under året anordnat ett antal webinarier och bjudit in samtliga 
SPK:s medlemmar att anmäla sig vilket har varit mycket uppskattat. 
 
Uppfödarutbildning 
Under 16 torsdagar med start under våren och slut under hösten, hölls en digital uppfödarutbildning, även 
till denna hade samtliga medlemmar i SPK möjlighet att anmäla sig. Det digitala formatet fungerade 
mycket väl och det var mycket uppskattat att deltagare från hela landet deltog och berättade om sina lokala 
förutsättningar, i de frekventa gruppdiskussionerna lärde man känna varandra på ett mycket givande vis. 
 
Domarkommittén  
I kommittén har ingått: 
Anna-Lena Fugelstad, sammankallande och Peter Fugelstad 
Kommittén har sedan den bildades arbetat med att få fram förslag på domare till avdelningens 
specialutställningar.  
Förslagen presenteras för styrelsen som därefter diskuterar igenom detta och beslutar vilka domare som 
skall bjudas in.  
Kommittén arbetar utifrån tanken att hitta rasspecialister med gediget kunnande och ett genuint intresse för 
vår ras och tar tacksamt emot förslag på tilltänkta domare. 
Kommittén ansvarar även för att boka resa, transfer, boende och kring-arrangemang för domarna. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Utställningskommittén 
I kommittén har ingått: 
Christina Sohlman, Ylva Boström, Marthe Norström, Anna-Lena Ellasdotter, Anna-Lena Fugelstad, Peter 
Fugelstad, Caroline Arogén, Mia Borg, Sussi Broman 

Sektioner och ombud 
Avdelningen har under året haft följande sektioner:  
Lägersektionen, Stockholmssektionen, Roslagssektionen samt Örebrosektionen. 
Dessutom har vi ombud i: 
Gotland, Gästrikland/Nord Upplandspudlarna, SydNärkepudlarna, Södermanland, Uppsala och 
Östergötland. 
 
Ekonomi 
Avdelningens ekonomi har under året varit stabil. 
 
 
 
Christina Sohlman                                   Mia Borg  Caroline Arogén             
 
Anna Malmström   Carina Enberg  Sussi Broman           
 
Cecilia van der Meulen   Marthe Norström 
                       
 
 
 
 

 

 


