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Dagordning för SPK norras årsmöte 
onsdag den 8 februari 2022 

 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende förekomma:  
1. Justering av röstlängd.  
 
2. Val av ordförande för mötet.  
 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  
 
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. De valda 
justerarna är dessutom  
rösträknare.  
 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.  
 
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
 
7. Fastställande av dagordningen.  
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning 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 årsmöte givit till styrelsen.  
 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

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

 
12. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning.  
 
13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.  
 
14. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.  
 
15. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som företrädare 
för avdelningen vid  
SPK: s stämma.  
 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.  
 
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före 
ordinarie årsmöte anmälts till styrelsen. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte 
finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men 
inte till beslut. 

A. Motion: Förslag till att samtliga avelsdjur genomgår färggentest 
B. Förslag att uppmuntra till ökat genomförande av BPH. 
C. Se över texten för SPK:s valphänvisning 



 

 
 

   
Svenska Pudelklubben 

Norra avdelningen 
 

Verksamhetsberättelse 2021 
 
Även 2021 har varit ett speciellt år för svenska pudelklubben norra avdelningen. För att minska 
spridningen av Covid-19 har styrelsen och ombud i början av året behövt ändra om och ställa in 
utställningar och andra evenemang. Glädjande nog så har vi andra delen av året kunna erbjuda 
aktiviteter och utställningar. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig inom 
avdelningen och bidragit till att vår verksamhet har kunnat bedrivas. 
 
Norra avdelningen har under året genomfört två officiella utställningar. En i september i Umeå och 
den andra utställningen i Sundsvall i oktober.  
 
Styrelsen har även anordnat ett BPH-tillfälle i Nordmaling där 5 hundar sponsrats med 200 kr 
vardera.  
 
Ombudens aktiviteter har till stor del fått ställas in för att möta de allmänna råd som 
folkhälsomyndigheten gett samt utifrån SKK:s rekommendationer. Antalet aktiviteter planeras att 
utökas.  
 
Avdelningens ekonomiska plusresultat kommer till stor del av pandemins effekter på att vi inte 
kunnat genomföra planerade utställningar och aktiviteter och på det sättet ackumulerat ett stort 
plus resultat.  
 
Medlemsantalet under 2021 ökat till 503 medlemmar.  
 
Styrelsen har under 2021 haft följande sammansättning; 
 
Ordförande Thomas Wahlström 
Vice ordförande Helena Troéng 
Kassör Ann Hammarström 
Övriga ledamöter Mathilda Lindberg (sekreterare) 

Maria Karlsson  
 Marita Nordin 
 Isac Adolfsson 
 
Suppleanter Maria Wassberg 
 Sven Lindahl 

Revisorer 
Joakim Wiklund och Mona Johandahl, suppleanter har varit och Maria Hortlund och Maria Byström. 



 

 
 

 
 
 

Valberedning 
Ledamöter i valberedningen har varit Beatrice Utterström (sammankallande), Kerstin Lööf och Ulrika 
Fessé.  

Sammanträden 
Under verksamhetsåret har 8 protokollförda styrelsemöten hållits. 

Medlemsantal 
Medlemsantalet uppgick den 31/12 2021 till 503. 
Vid samma tidpunkt förra året uppgick antalet till 422. 
 
Medlemmarna fördelas enligt följande: 
 
31/12 2021 
 
Fullbetalande 416 
Familjemedlem 56 
Valpköpare 13 
Hedersmedlem     2 
Ständiga medlemmar     3 
Hundungdom 13 
Totalt 503 
 
31/12 2020 
 
Fullbetalande 341 
Familjemedlem 66 
Valpköpare 8 
Hedersmedlem     2 
Ständiga medlemmar     5 
Hundungdom         2 
Totalt 422 
 

Ombud 
Under verksamhetsåret har avdelningen haft ombud på följande orter inom avdelningen: 
Umeå  Ulrica Fessé 
  Emma Rezai 
Örnsköldsvik Kristina Rajala 

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



 

 
 

Utställningar 
 
Umeå/Ersmark 2021-09-11 
Domare: Kurt Nilsson, Sverige 
Totalt antal anmälda hundar:  66 st 
 
Sundsvall 2021-10-10, 
Domare: Nina Karlsdotter och Hans Almgren, Sverige 
Totalt antal anmälda hundar:  108 st 

Övriga officiella arrangemang 
Den inofficiella utställning föreningen vanligtvis genomför i början av året ställdes in med anledning 
av Covid pandemin.  
  



 

 
 

Balansrapport 
SVENSKA PUDELKLUBBEN NORRA AVD.   
894003-7065    
    
Avser perioden 2021-01-01 – 2021-12-31   
 Vid periodens början Förändring Vid periodens slut 

    
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och andra tekniska anläggningar   
1214 Förtida uttag 1727 0 1727 

    
Summa anläggningstillgångar 1727 0 1727 

    
Omsättningstillgångar    
Övriga omsättningstillgångar    
Kassa och bank    
1910 Kassa 2480,99 0 2480,99 
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 86335,99 40980,6 127316,59 
1940 Övriga bankkonton 26405,72 0 26405,72 

 115222,7 40980,6 156203,3 

    
Summa omsättningstillgångar 115222,7 40980,6 156203,3 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 116949,7 40980,6 157930,3 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser   
2069 Årets resultat -84254,78 0 -84254,78 

    
Fritt eget kapital    
Vinst eller förlust föregående år    
2098 Vinst eller förlust från föregående år -1740,56 0 -1740,56 
Årets resultat    
2099 Årets resultat -4272,19 0 -4272,19 

    
Summa eget kapital -90267,53 0 -90267,53 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -90267,53 0 -90267,53 

    
BERÄKNAT RESULTAT 26682,17 40980,6 67662,77 



 

 
 

 
Resultatrapport 

SVENSKA PUDELKLUBBEN NORRA AVD.  
894003-7065   
Avser perioden 2021-01-01 – 2021-12-31  
 Perioden Ackumulerat 
Rörelsens intäkter   
Nettoomsättning   
3010 medlemsavgifter 47325 47325 
3011 Anmälningsavgifter utst 47785 47785 
3015 Rosetter 30 30 
3021 Kataloger 2340 2340 
3022 Cafeteria 2845 2845 

 100325 100325 

   
Summa rörelsens intäkter 100325 100325 

   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter   
4011 Mat, domare, ringsekr, + funktionär -129,2 -129,2 
4012 Hotell, reseers, domare, ringsekr  -5360,5 -5360,5 
4013 Reseers övriga funktionärer -334 -334 
4014 Priser, certpriser och inoff -1744 -1744 
4018 Arvoden domare, ringsekr -12508 -12508 
4019 Domar- och ringsekr present -1180 -1180 
4020 Inköp klipphäften och profilprodukter -1246 -1246 
4022 Cafeteria inköp -1513,5 -1513,5 
4025 Stamboksavgifter SKK, SPK -15275 -15275 
4040 Medlemsaktiviteter -1104 -1104 

 -40394,2 -40394,2 

   
Övriga externa kostnader   
6010 Lokalhyra -2500 -2500 
6510 Kontorsmaterial och porto -527 -527 
6540 Datakostnader -2233 -2233 

 -5260 -5260 

   
Personalkostnader   
7310 Försäkringar -570 -570 
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % -1971 -1971 
7610 Styrelsemöten reseersättning -2843,5 -2843,5 
7611 Styrelsemöten -424 -424 
7620 Årsmöte -3647 -3647 
7650 Bankkostnader -2442,7 -2442,7 
7690 Övriga kostnader -1792 -1792 

 -13690,2 -13690,2 



 

 
 

   
Summa rörelsens kostnader -59344,4 -59344,4 

   
Rörelseresultat 40980,6 40980,6 

   
Finansiella poster   
Resultat efter finansiella poster 40980,6 40980,6 
Resultat före skatt 40980,6 40980,6 

   
BERÄKNAT RESULTAT 40980,6 40980,6 
   
   

 
Styrelsen föreslår att vinsten förs in i föreningens sparkonto



 

 
 

Revisionsberättelse 
 

Till årsmötet i Svenska Pudelklubben Norra Avdelningen Organisationsnummer 
894003–7065 

 
Rapport om årsredovisningen 

Vi har granskat årsredovisningen för Svenska Pudelklubben Norra Avdelningen  
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen. 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvis ande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på 
oegentligheter eller på fel. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktig heter. 
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisan de 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 
 
Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat fik året enligt årsredovisningslagen. 
 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
 
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfattningar samt stadgar 
 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Föreningens 
namn för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.



 

 
 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande. 
 
 
 
Uttalanden 
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 
 
Vi tillstyrker 
 
att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
 
Umeå 2022-02-02 
 

 
  



 

 
 

   
Svenska Pudelklubben 

Norra avdelningen 
Verksamhetsplan 2022 

Föreningen 

Norra avdelningen ska under året arbeta med att få tillbaka föreningens aktiviteter till liknande 
nivåer som innan pandemin. 

Anordna en ombudsträff för att utveckla samarbetet mellan ombud, styrelsen och medlemmar. 

Styrelsen ska under året anordna en aktivitet för medlemmarna till exempel en BPH helg. 

Officiella arrangemang 
Utställningar 

- 28 maj i Skellefteå/Byske 
- 19 juni i Umeå/Vännäs 
- 14 augusti i Överkalix. Ansökan inskickad för att byta till Piteåområdet 17 juli (Inväntar svar 

från SKK) 
- 16 oktober i Sundsvall/Söråker 

Övriga officiella arrangemang 
- Icke stambokförd utställning (inofficiell utställning) ställs tyvärr in på grund av Corona 

Aktiviteter för medlemmarna 
Ombuden kommer under året att erbjuda olika typer av evenemang runt om i norra avdelningen. 
T.ex. pudelpromenader, klippkurser och kurser.  
  



 

 
 

Budget 2022 
Inkomster  
3010 medlemsavgifter 42 000 
3011 Anmälningsavgifter utst 88 000 
3015 Rosetter 200 
3017 BPH 11 200 
3020 Klipphäften, raskompendie och profilprodukter 1000 
3021 Kataloger 3000 
3022 Cafeteria 3000 
3040 Medlemsaktiviteter 0 
3050 Lotteri 0 
Utgifter  
4011 Mat, domare, ringsekr, + funktionär -6000 
4012 Hotell, reseers, domare, ringsekr  -20 000 
4013 Reseers övriga funktionärer -4000 
4014 Priser, certpriser och inoff -8000 
4015 Rosetter -12 400 
4016 BPH -14 400 
4018 Arvoden domare, ringsekr -14 000 
4019 Domar- och ringsekr present -3000 
4020 Inköp klipphäften och profilprodukter -800 
4022 Cafeteria inköp -2000 
4025 Stamboksavgifter SKK, SPK -16 000 
4040 Medlemsaktiviteter -10 000 
6010 Lokalhyra -10 000 
6510 Kontorsmaterial och porto -1000 
6540 Datakostnader -14 000 
7310 Försäkringar -800 
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % -3000 
7610 Styrelsemöten reseersättning -3000 
7620 Årsmöte -1000 
7630 Pudelfullmäktige 0 
7650 Bankkostnader -3000 
7690 Övriga kostnader -2000 
Summa 0 

 



 

 
 

Valberedningens förslag år 2022 
Till styrelsen 
 

Ordförande: Thomas Wahlström Omval 2 år 

Ledamot: Isac Adolfsson   Omval 2 år 

Ledamot:  Ulrik Löfgren  Nyval 2 år 

Ledamot:   Anna Lindgren  Nyval 2 år 

 

Suppleant:  Maria Karlsson  Nyval 2 år 

 

Personer med mandat för år 2022  

Ledamot:  Helena Troéng  1 år kvar 

Ledamot:  Ann Hammarström  1 år kvar 

Ledamot:  Mathilda Lindberg  1 år kvar 

 

Suppleant:  Maria Wassberg 1 år kvar 

 

Revisorer och revisorssuppleanter 
 

Revisor:  Joakim Wiklund  Omval 1 år 

Revisor:  Mona Johandahl Omval 1 år 

 

Revisorssuppleant: Maria Byström Omval 1 år 

Revisorssuppleant: Beatrice Utterström Nyval 1 år 

 

Valberedningen 
 
Ledamot:  Marita Nordin  Nyval 2 år 

Ledamot:  Ann-Louise Lindgren Nyval 2 år   

 

Sammankallande i valberedningen:  

Kerstin Lööf  Nyval 1 år 

 

Personer i valberedningen med mandat för år 2022 

Ledamot:  Kerstin Lööf  1 år kvar 



 

 
 

Motion 1 
Motion till Svenska Pudelklubbens Årsmöte. 

 
Förslag att samtliga avelsdjur genomgår färggentest. 

 
Bakgrund: Vi har länge haft en stam med såväl solida som flerfärgade individer. Beroende på de nya 
riktlinjer som är i annalkande kommer det att bli än viktigare att separera populationen. 
För att undvika att valpar som inte lever upp till uppfödares förväntningar registreras under annan 
färg än den faktiskt varande vore ett mycket enkelt sätt att helt enkelt färggentesta alla tilltänkta 
föräldradjur, förslagsvis i samband med det obligatoriska PRA/prcd-testet. 
 
Det finns en del konkreta fall där man missat icke önskvärd färg vid registreringen av valpar. 
För att uppfödare ska undvika tråkiga överraskningar i framtiden skulle detta. kunna vara en mycket 
enkel lösning. 
 
Därför föreslås att: 
Vår rasklubb aktivt uppmuntrar till färggentest och 
Att resultatet delges föreningens avelsråd. 
 
Carina Westin  
Christina Willén 
Ulla-Britt Norgren 
Carina Andersson 
 
 

Styrelsens svar 
Styrelsen är positiv till att medlemmar om de finner det lämpligt gentestar sina tilltänkta föräldra 
djur. Vi ser det dock inte som lämpligt att SPK ska införa det som ett krav för alla tilltänkta föräldra 
djur. En stor del av pudelpopulationen behöver inte genomföra prcd-test. 
 
Styrelsen föreslår att motionen avslås 
 
  



 

 
 

Motion 2 
 
Motion till Svenska Pudelklubbens Årsmöte. 
 
 
Förslag att uppmuntra till ökat genomförande av BPH. 
 
Vi känner alla till pudelns goda lynne och trevliga egenskaper. 
De ingår även i vår rasbeskrivning och borde därför dokumenteras i högre grad än idag. 
På samma sätt som vi månar om att hälsa och anatomi ska vara korrekta vore det eftersträvansvärt 
att så många individer som möjligt genomför BPH. 
 
BPH är ett gott verktyg för avelsutvärdering beträffande mentaliteten och har utvecklats just för att 
matcha hundar av icke-bruksraser. 
 
Med tanke på det stigande antalet oregistrerade pudlar/blandraser med pudel skulle ett ökat BPH-
deltagande kunna utgöra ytterligare en kvalitetsstämpel för SKK-registrerade hundar. 
 
Vidare utgör ett gemensamt "kull-BPH" möjlighet för uppfödare och valpköpare att samlas kring en 
gemensam aktivitet samtidigt som uppfödaren får en chans att se sin avkomma i socialt samspel med 
testledare och figuranter. 
 
Utöver att det viktiga avelsarbetet gynnas av att våra pudlar genomgår BPH skulle det även kunna 
bidra till klubbens verksamhet. Flera rasklubbar erbjuder sedan länge möjlighet att köpa diplom 
och/eller rosetter. 
 
Likaså skulle uppfödare med hög % deltagande hundar kunna omnämnas i någon spalt i Pudel-Nytt - 
för att sporra fler uppfödare och hundägare att vara med. 
 
 
Därför föreslås att 
 
* Svenska Pudelklubben aktivt ska verka för ett ökat deltagande i BPH. 
 
Åsa Tova Berg 
Näsåker 
 
 

 
Styrelsens svar 

Styrelsen är mycket positiva till att fler hundar genomför BPH och som nämns kan det vara ett bra 
verktyg för avel och vara en kvalitetsstämpel. Pudelklubben centralt har idags läget en kommitté som 
arbetar med att öka antalet genomförda BPH hos pudel och alla avdelningar genomför BPH:n. Norra 
avdelningen har de senaste tre åren sponsrat medlemmar med en reducerad anmälningsavgift. 
 
Utifrån att pudelklubben redan genomför och aktivt verkar för ett ökat deltagande föreslår styrelsen 
att motionen avslås.  

 
  



 

 
 

Motion 3 
 
Motion till svenska pudelklubbens Årsmöte 
 
Se över texten för SPK:s valphänvisning 
 
Bakgrund. 
SPK har valphänvisning på valpar efter meriterade och hälsotestade pudlar med standardenlig färg. 
Vi anser att punkt 5 är olyckligt formulerad och bör ses över, eller helt enkelt tas bort. 
 
”Endast valpar var föräldrar har godkänd färg enligt FCI standard hänvisas. Flerfärgade 
(enligt FCIs standard) valpar födda i kull med standardenligt färgade föräldrar hänvisas ej” 
 
Eftersom föräldradjuren måste vara utställda med minst Very Good kan inte valpar efter 
flerfärgade pudlar överhuvudtaget få valphänvisning eftersom dessa ju blir diskvalificerade på 
utställning. 
 
Därmed har man redan undvikit frågan om valphänvisning efter flerfärgade föräldrar. 
 
Vad som däremot kan vara mer problematiskt är att detta dessutom drabbar de felfärgade 
valpar som föds efter solida föräldrar. 
 
Utebliven valphänvisning kan öka risken att uppfödaren registrerar felfärgad valp i den färg den 
har mest av för att undvika X på färgen i avelsdata. 
Detta vore klart olyckligt inför framtida avelsplanering. 
 
Vi föreslår därför: 
Att texten ses över så att uppfödare uppmuntras till att registrera under rätt färg och ändå ha 
möjlighet att få valphänvisning på samtliga valpar i kullen. 
 
Åsa Tova Berg 
Näsåker 
 
 

Styrelsens svar 
Styrelsen anser att valpar som är flerfärgade inte ska hänvisas på Pudelklubbenshemsida. Vi som 
klubb bör lita på att uppfödare väljer att registrera valpar enligt den färg som valpen är och enligt 
svenska kennelklubbens regler.  
 
Styrelsen föreslås att motionen avslås  



 

 
 

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. 
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