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Dagordning för SPK norras årsmöte 
Lördag den 8 februari 2020 

 
1. Öppnande av mötet 

 
2. Justering av röstlängden 

 
3. Val av ordförande för mötet  

 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet. 

 
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet. 

 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar 

 
7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 
8. Fastställande av dagordning. 

 
9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 

 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust. 
 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till styrelsen. 
 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

13.  
A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
B) Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

 
14. Information avs. representant för avdelningen inför Pudelfullmäktige 

 
15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning.  
 

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 
 

17. Val av ordförande och två ledamöter i valberedning. 
 

18. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen välja fyra ombud och fyra suppleanter som företrädare för 
avdelningen vid SPK:s årsstämma. 

 
19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16–18 

 
20. Övriga ärenden 

 
21. Mötets avslutande 
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Svenska Pudelklubben 

Norra avdelningen 
Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelsen för Svenska Pudelklubbens norra avdelning vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig inom avdelningen 
och bidragit till att vår verksamhet har kunnat bedrivas och vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2019. 
 
Norra avdelningen har under året med gott resultat genomfört fyra officiella och en inofficiell utställning. Styrelsen är 
mycket tacksam över medlemmarnas engagemang vid anordnandet av utställningar och ser fram emot fortsatt bra 
samarbeten.  
 
Styrelsen har även anordnat två BPH-tillfällen där 13 hundar sponsrats med 200 kr vardera. Ett BPH hölls i Nordmaling 
och ett i Hudiksvall. 
 
Ombuden har anordnat aktiviteter i avdelningen på olika orter, dock med något minskat antal aktiviteter. Styrelsen har 
under året diskuterat hur vi bättre kan stötta ombuden och hoppas på att 2020 få upp antalet aktiviteter.  
 
Medlemsantalet under 2019 har fortsatt minska något. Styrelsen bedömer att bland annat antalet aktiviteter utöver 
utställningar måste öka för att skapa mervärde för medlemmar att vara med i klubben. 
 
Styrelsen har under 2019 haft följande sammansättning; 
 
Ordförande Thomas Wahlström 
Vice ordförande Helena Troéng 
Kassör Ann Hammarström 
Övriga ledamöter Kerstin Lööf  
 Maria Karlsson (sekreterare) 
 Marita Nordin 
 Lena Blank 
 
Suppleanter Maria Wassberg 
 Sven Lindahl 

Revisorer 
Tommy Näslund och Mona Johandahl, suppleanter har varit Maria Byström och Maria Hortlund. 
 

Valberedning 
Ledamöter i valberedningen har varit Carola Eliasson Åström (sammankallande), Torbjörn Windseth och Ulrika Fessé.  

Sammanträden 
Under verksamhetsåret har 12 protokollförda styrelsemöten hållits. 

Medlemsantal 
Medlemsantalet uppgick den 31/12 2019 till 423. 
Vid samma tidpunkt förra året uppgick antalet till 443.  
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Medlemmarna fördelas enligt följande: 
31/12 2019 
 
Fullbetalande 341  
Familjemedlem 67  
Valpköpare 8   
Hedersmedlem     2 
Ständiga medlemmar     5 
Totalt 423 
 

31/12 2018 
 
Fullbetalande 352 
Familjemedlem 78 
Valpköpare 4 
Hedersmedlem     2 
Ständiga medlemmar     5 
Hundungdom         2 
Totalt 443 
 

 Ombud 
Under verksamhetsåret har avdelningen haft ombud på följande orter inom avdelningen: 
Gällivare Louise Olofsson 
Umeå  Ulrica Fessé 
  Nadja Wänting 
  Maria Hortlund 
Hudiksvall Anna Wiik 
Örnsköldsvik Kristina Rajala 

Johanna Sandström 
Piteå/Luleå Denise Lundholm 
Skellefteå Yvonne Söderlund 
Sundsvall Christel Sjödin 
Östersund Gunilla Dahl 

Officiella arrangemang 
Utställningar 
 
Skellefteå/Byske 2019-05-25 
Domare: Patric Ragnarsson, Sverige 
Totalt antal anmälda hundar:  73st 
 
Umeå/Vännäs 2019-06-16 
Domare: Hans Almgren, Sverige 
Totalt antal anmälda hundar:  59st 
 
Piteå 2019-07-13 
Domare: Francesco Cochetti, Italien 
Totalt antal anmälda hundar:  58st 
 
Sundsvall 2019-10-13 
Domare: Ann Ingram, Storbritannien (stor, mellan), Anthony Moran, Storbritannien (Dvärg, toy) 
Totalt antal anmälda hundar:  89st 

Övriga arrangemang 
Icke stambokförd utställning (inofficiell) genomfördes i Vindelns ridhus den 23 februari 2019. Ett både roligt och lyckat 
arrangemang med 216 anmälningar vilket återigen gav bra tillskott till avdelnings kassan. Till den utställningen anlitades 
3 domare. 
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Arrangemang anordnade av ombuden: 

Sundsvall 

● Promenader 
● Uppfödarseminarium med Anders Rosell med 10 deltagare 

Östersund 

● Klippkurs 
● Klippträff,  
● Träffats för pudelfika på Café 
● Prova på aktiviteter 
● pudelpromenader.  

Hudiksvall 

• Inga aktiviteter 
Örnsköldsvik 

● Pudelpromenader varje månad.  
● kväll med pilates för hundar,  
● Prova på agility och rallylydnads tillfälle 

Piteå/Luleå 

● Ring/rally/lydnad och socialträning (inställd) 
● Nosework träning (Inställd) 
● Doggypilates 

Umeå 

● Pudelpromenad på Gammlia. 
● Stadsvandring med pudel, guidad stads tur. 
● Föreläsning på Dogstadius. 

Gällivare 

● Inga aktiviteter 

Skellefteå 

● Medlemsmöte. 13/5 och 27/8 
● Balansbollskurs 24/3.  Anna Mikalsson "Naturligtvis hund" 
● Rambobanan 19/5 
● Rackarena 8/9 
● Klippträff 24/9 
● Några pudelpromenader under våren och hösten 
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Balansrapport 
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Resultatrapport
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Svenska Pudelklubben 

Norra avdelningen 
Verksamhetsplan 2020 

Föreningen 
Norra avdelningen ska under året fortsätta utveckla samarbetet mellan ombud, styrelsen och medlemmar. T.ex. ska 
kommunikationssätt, rutiner och aktiviteter diskuteras och utvärderas.  

Styrelsen ska under året anordna en aktivitet för medlemmarna t.ex. en BPH-helg.  

Styrelsen kommer 2020 att skapa en ombuds- och aktivitetskommitté med ansvar för att planera, genomföra och utvärdera 
norra avdelningens aktiviteter utöver utställningar. Kommittén har norra avdelningens ombud till hjälp för att göra detta. 

Officiella arrangemang 
Utställningar 

- 30 maj i Skellefteå/Byske 
- 14 juni i Umeå/Vännäs 
- 18 juli i Piteåområdet 
- 11 oktober i Sundsvall/Söråker 

Övriga officiella arrangemang 
- Icke stambokförd utställning (inofficiell utställning) i Nordmaling söndag 23/2 2020. 

Aktiviteter som planeras av ombuden 
De aktiviteter som presenteras nedan är preliminära och de som hittills har planerats. Fastställda aktiviteter presenteras i 
sin helhet på avdelningens hemsida och Facebook allt eftersom. Planerade aktiviteter publiceras också i Pudelnytt om så är 
möjligt. 

Sundsvall 

● Promenader 
● Medlemsträffar 
● Föreläsning 
● Pälsvårdträffar  

Östersund 

● Klippträff  
● Olika aktiviteter 

Umeå 

● 6–8 pudelpromenader. En eller två av dessa med teman 
● Föreläsning om Id-hund 
● Prova på Rallylydnad 
● Prova på Nose Work 
● Nose Work dag 
● Klippkurs vardag/utställning 
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Örnsköldsvik 
● Studieförbundets lokal 1 gång/mån och ha prova på nosework, tricks och pälsvård  
● Klippkurs  

Skellefteå 
● Medlemsmöte 4 ggr 
● Pudelpromenader 
● Rambobana/Rackarena maj och september 
● Klippträff november 
● Hyra Åbyn/Byske BK:s lokal ev. 4 ggr under januari tom april 

 
Övriga ombud 
Har ännu inte planerat in några aktiviteter.  
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Budget 2020 

 
BENÄMNING BUDGETERAT 
MEDLEMSAVGIFTER 36 000 
ANMÄLNINGSAVGIFTER UTST  115 000 
ROSETTER 1000 
KLIPPHÄFTEN, RASKOMPENDIE OCH PROFILPRODUKTER 1000 
KATALOGER 4000 
CAFETERIA 15 000 
LOTTERI 2000 
MEDLEMSAKTIVITETER 10 000   

MAT, DOMARE, RINGSEKR, + FUNKTIONÄR -2500 
HOTELL, RESEERS, DOMARE, RINGSEKR  -24 000 
RESEERS ÖVRIGA FUNKTIONÄRER -6700 
PRISER, CERTPRISER OCH INOFF -7000 
ROSETTER -16 000 
ARVODEN DOMARE, RINGSEKR -20 000 
DOMAR- OCH RINGSEKR PRESENT -2500 
TRYCK. KATALOGER -1000 
INKÖP KLIPPHÄFTEN OCH PROFILPRODUKTER -1000 
LOKALHYRA -9000 
DATAKOSTNADER -14 600 
STAMBOKSAVGIFTER SKK, SPK -16 000 
ARBETSGIVARAVGIFTER -1200 
MEDLEMSAKTIVITETER -13 000 
CAFETERIA INKÖP -8000 
KONTORSMATERIAL OCH PORTO -2500 
FÖRSÄKRINGAR -800 
STYRELSEMÖTEN -1000 
STYRELSEMÖTEN RESEERSÄTTNING -4000 
ÅRSMÖTE -11 000 
PUDELFULLMÄKTIGE -11 000 
VERKSAMHETSKONFERENS -6500 
ÖVRIGA KOSTNADER -2000 
BANKKOSTNADER -2700 
RESULTAT 0 
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Valberedningens förslag 
 
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2019     VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2020 
 
Thomas Wahlström (Ordf.) 2019     Thomas Wahlström  omval   2020–2021 
Kerstin Lööf  nyval  2019–2020    Kerstin Lööf   mandat  2020 
Marita Nordin   2019     Marita Nordin  omval   2020–2021 
Ann Hammarström nyval  2019–2020    Ann Hammarström  mandat  2020 
Maria Karlsson   2019     Maria Karlsson  omval   2020–2021 
Lena Blank    2019  avböjt omval Isak Abrahamsson  nyval   2020–2021 
Helena Troéng nyval  2019–2020    Helena Troéng  mandat  2020 
Maria Wassberg omval  2019–2020    Maria Wassberg  mandat  2020 
Sven Lindahl fyllnadsval 2019     Sven Lindahl  omval   2020–2021 
 
 
 
Tommy Näslund  revisor        Tommy Näslund  revisor 
Mona Johandahl  revisor        Mona Johandahl  revisor 
Maria Byström     revisorsuppl        Maria Byström     revisorsuppl 
Maria Hortlund    revisorsuppl        Maria Hortlund     revisorsuppl   
     
 
Valberedning           
Carola Eliasson Åström nyval sammankallande     Carola Eliasson Åström mandat 
Torbjörn Windseth 
Ulrica Fesse 
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Delegater till Pudelfullmäktige 
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 självklart 
även att man ska ha tittat bakåt på vad som diskuterats, beslutats på tidigare års Pudelfullmäktige. 
 
Dag ett på PF träffas man till lunch, många har lång väg så dagen kan starta tidigt. Förhandlingar kör 
igång efter lunchen och pågår hela eftermiddagen, bryter för middag och trevligt samkväm under 
kvällen. Dag två är det frukost och kör sedan igång med förhandlingarna som brukar pågå till 
eftermiddag då det är dags för alla att ta sig till sina hemtransporter, tåg-flyg-bil lite olika vart man bor. 
Det är två arbetsamma, givande dagar men trevligt med alla likasinnade pudelintresserade människor! 

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. 
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