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Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2016-02-21 i Höör 
Dagordning 

 

1. Årsmötets öppnande. 
 

2.  Justering av röstlängden. 
 

3.  Val av ordförande för mötet. 
 

4.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid 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 dagordningen. 
 

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

10.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om 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.  Val av ordförande 
 Val av ordinarie ledamöter  
 Val av suppleanter i styrelsen enligt § 23 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 

15.  Val av två revisorer  
 Val av två revisorsuppleanter, enligt § 24 i dessa stadgar. 
 

16.  Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som 
företrädare för avdelningen vid SPKs stämma. 

 

17. A. Val av valberedning, enligt § 25 i dessa stadgar. 
      B. Val av förberedande valberedning 
 

18.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17. 
  

19.  Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före 
ordinarie årsmötet hålls anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara 
skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna 
förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget 
under punkt 19. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till 
beslut. 

        
        A. Motion ang belönar pudlar, som erövrat lydnadsdiplom, rallylydnadsdiplom eller klarat tre 
 uppflyttningsresultat i agility  
 

        B. Motion ang statuter för att kora bästa agilitytävlande storpudel  

        C. Proposition ”Valpar i Södra”	 
 

20. Årsmötets avslutande. 
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Svenska Pudelklubbens Södra avdelnings 
verksamhetsberättelse för år 2015 

 
Styrelsen för Svenska Pudelklubbens Södra avdelning avger härmed följande redogörelse  
för verksamhetsåret 2015. 
 
Årsmöte: Avdelningens årsmöte avhölls söndagen den 15 februari 2015 i Betelkyrkan, Höör  
med 28 närvarande röstberättigade medlemmar. Mötet leddes av Lotta Hallberg. 
 
Styrelsen: 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  
Ordförande  Fredrik Nilsson   (mandat till 2016) 
Vice ordförande  Helèn Hettinger  (mandat till 2017) 
Sekreterare  Karin Mars    (mandat till 2017) 
Kassör  Ingrid Nordqvist    (mandat till 2016) 
Ledamot  Helena Ingvarson   (mandat till 2016) 
Ledamot  Lena Lundgren   (mandat till 2017) 
Ledamot  Gertie Broman    (mandat till 2016) 
Suppleant  Jessica Larsson Pettersson   (mandat till 2017)  
Suppleant  Jenny Maltin    (mandat till 2016) 
 
Styrelsens arbetsutskott: 
Ordförande Fredrik Nilsson 
V ordförande och sekreterare Helèn Hettinger 
Kassör Ingrid Nordqvist 
 
Firmatecknare: 
Firmatecknare har Ingrid Nordqvist och Fredrik Nilsson varit 
 
Revisorer:  
Annika Kronberg (mandat till 2016) och Dan Andersson (mandat till 2016) 
 
Revisorsuppleanter:  
Anki Nilsson (mandat till 2016) och Louise Ekbladh (mandat till 2016) 
 
Valberedning:  
Christel Tevin (sammankallande, mandat till 2016) 
Lotta Hallberg (omval 2 år till 2017) 
Annette Hansen (mandat till 2016) 
 

Förberedande valberedning:  
Helena Tevin (sammankallande, mandat till 2016), Berit Lönnerstam (mandat till 2016), Kristina Jansson 
(mandat till 2016) 

Delegater till Pudelfullmäktige, 6-7 april 2015:  
Helèn Hettinger, Annika Kronberg, Louise Ekbladh, Karin Mars, Jessica Larsson Pettersson (ersatte 
Christina Nilsson) 
 

Suppleanter till Pudelfullmäktige: 
Helena Tevin, Kerstin Karlsson, Lena Lundgren och Jenny Maltin  
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Styrelsesammanträden 
Under året har styrelsen haft 11 sammanträden på följande tid och plats:  
Konstituerande möte den 15 februari i Höör. Fysiska möten har styrelsen haft den 3 mars i Saxtorp och  
den 3 november i Lund.   
Telefonmöten har hållits den 11 januari, 27 januari, 16 mars, 7 april, 20 april, 18 maj, 15 juni och  
den 21september.   
 
Kickoff 
Styrelsen hade sitt kick-off möte den 22 februari i Sjöbo där en grovplanering för 2015 gjordes. 
 
Medlemsstatistik per den 31december 2015 
Under året har vi haft totalt 554 medlemmar (592) varav 425(453) fullbetalande,  
94 (104) familjemedlemmar, 2 (2) hedersmedlemmar och 9 (9) ständiga medlemmar samt  
24 (24) hundungdom. 
Detta innebär att vi har förlorat 38 (14) medlemmar under 2015. 
Siffrorna inom parentes anger föregående år. 
 
Pudelfullmäktige den 6 och 7 april i Stockholm 
Valda delegater Helèn Hettinger, Louise Ekbladh, Annika Kronberg, Jessica Larsson Pettersson och  
Karin Mars deltog i fullmäktige. 
 
Förutom sedvanliga punkter på fullmäktige var ett antal motioner och proposition uppe på dagordningen. 
 
Propositionen rörde Pudel-SM där CS haft svårigheter att hitta samarbetspartners och tävlingsplatser.  
Förslag låg därför att ansvaret för Pudel-SM övergår till avdelningarna. Propositionen avslogs.   
 
En motion rörde frågan om varför vi har en veteranlista när hundens placering som veteran inte ger poäng.  
Förslag låg att både BIR- och BIM-vinnande veteran med CK får poäng för placering på listan. Motionen 
avslogs.  
 
En andra motion rörde scanning av resultat till viltspårlistan för genomförda tävlingar. Föreslogs att i stället 
bifoga resultaten som registrerats på Hunddata hos SKK. Motionen bifölls. 
 
Den tredje och sista motionen rörde förslag att bästa uppfödargrupp/avelsgrupp uppmärksammas med Årets 
Bästalista så som görs med storleksvarianterna och med liknande poängberäkning. Motionen avslogs. 
 
Ordförandekonferensen den 25 oktober i Stockholm 
Jessica Larsson-Pettersson och Karin Mars var utsedda av styrelsen att representera Södra avdelningen. 
 
Punkterna på dagordningen var RAS, Den nya reviderade standarden för Pudel, Ungdomsstipendium, 
Uppfödarutbildningar, Medlemsutveckling, Marknadsföring, SPK:s 75-årsjubileum 2017, Pudelnationalen, 
Uppföljning av HD-röntgen på mellanpudlar. Södra avdelningens inlämnade punkter till konferensen var 
Flerfärgade pudlar, Information om vårt Nyhetsbrev och Policy för annonsering, Hantering av uppdrag CS 
fått av Pudelfullmäktige samt förslag till utveckling av innehållet i dagarna för Pudelfullmäktige. 
 
Frågorna diskuterades, idéer och förslag kom upp men dagen gick snabbt och mer diskussioner hade kanske 
behövts. Den stora vinsten med en sådan dag är att träffa och utbyta erfarenheter med övriga avdelningar.   
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Kommittéernas verksamheter 2015 
 
Informationskommittén 
Jessica L Pettersson - sammankallande  
Jenny Maltin   
 
Fredrik Nilsson och Jessica L Pettersson - ansvarig för nyhetsbrev 
Jessica L Pettersson och Jenny Maltin - ansvarig facebook 
Jessica L Pettersson - hemsidan 
Fredrik Nilsson, Ingrid Nordqvist och Helèn Hettinger– framställning av almanackan 
Fredrik Nilsson och Jessica L Pettersson - Pudelnytt 
 
Jessica L Pettersson har under året varit sammankallande i kommittén. Uppdraget har varit att uppdatera 
hemsida och  
Facebook och att tillsammans med ordförande svara för information i Nyhetsbrev och till Pudelnytt.  
 
Pudelnytt 
Pudelnytt kommer ut fyra gånger om året. Kommittén ansvarar för att allt material kommer in till tidningen.  
Varje avdelning inom SPK har sina egen del av tidskriften. På Södras egna sidor har styrelsen rapporterat om 
aktiviteter som varit och informerat om kommande. Återkoppling till frågor inom SPK har gjorts som är av 
intresse för medlemmarna.  
 
Hemsidan - www.pudelklubben.se/sodra/ 
Vår ambition är att hela tiden hålla hemsidan dagsaktuell om vad som händer inom Södra med rapporter från 
genomförda aktiviteter, bildgalleri samt protokoll.  Under året har det varit en del problem med den 
gemensamma kalendern för pudelklubbens avdelningar.  Därför har schemalagda aktiviteter sen slutet av 
sommaren enbart legat ute på avdelningarnas egna hemsidor. Problemen var bland annat att tider ändrades så 
att det stod olika tider beroende på om man tittade på CS eller Södras kalender. 
 
Nyhetsbrev 
För att ytterliga nå ut med information till våra medlemmar har Nyhetsbrev skickats ut per e-mail till de som 
anmält sitt intresse. Intresseanmälan har skett genom att medlemmen har sänt e-mail till avdelningen. Vi har 
över 200 medlemmar som prenumererar på Nyhetsbrevet. Under det gångna året har vi skickat ut i 
genomsnitt ett Nyhetsbrev per månad med undantag för sommartiden. Nyhetsbrevet har rönt uppmärksamhet 
utanför Södra avdelningen och på SPK:s Ordförandekonferens i Stockholm var det uppsatt på dagordningen 
som särskild punkt. Mycket beröm och uppskattning för ett trevligt sätt att informera. 
 
Facebook 
Facebooksidan används till att informera om avdelningens verksamhet. Vår Facebook är ytterligare ett medel 
att nå ut till Södras medlemmar med information om kommande aktiviteter, utställningar, utställningsresultat 
samt reportage och foton rån olika genomförda arrangemang. Under utställningar och andra aktiviteter har vi 
lagt ut bilder efter hand vilket är uppskattat av de som inte kunnat vara på plats. 
Inför den inofficiella valp- och juniorutställningen testade vi att ha en ”gilla och dela tävling” där man kunde 
vinna en anmälningsavgift. Tanken var att nå ut till fler och på så sätt få in fler anmälningar. 
   
Almanacka 
Efter ett uppehåll har vi äntligen skapat en almanacka för 2016. Den har skickats ut till medlemmarna och när 
nya medlemmar tillkommit har dessa fått sig tillsänt en almanacka. Almanackan finns dessutom till 
försäljning och någon enstaka har hört av sig med sådan önskan. Lena Lundgren, Jenny Maltin och Helèn 
Hettinger har ansvarat för att få in annonser och bilder till årets almanacka och Fredrik Nilsson har arbetat 
med att framställningen. 
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Utställningskommittén 
Gertie Broman – sammankallande 
Helèn Hettinger – kontaktperson för utställningsanmälningar 
Linda Friberg  
 
Fredrik Nilsson och Doris Backe – domarfrågor   
Helén Hettinger – ansvarig för anmälningar  
Jessica L Pettersson, Helén Hettinger och Fredrik Nilsson – katalogansvariga  
Ingrid Nordqvist - rosettansvarig  
Jenny Maltin, Lena Lundgren, Ingrid Nordqvist och Helén Hettinger – prisansvariga  
Fredrik Nilsson och Helèn Hettinger - ansvariga för rapportering av resultat till SKK 
Gertie Broman - ringsekreteraransvarig  
Lena Lundgren - materiel och platsansvarig 
 
Under 2015 har hela styrelsen hjälpts åt med att anordna utställningarna. Mycket planering 
har krävts, kontakter med lokalansvariga, mathållning, övernattningsmöjligheter, 
iordningsställande av utställningsringar, sekretariat och försäljningsdel samt efterarbete 
när utställningarna har avslutats.  
Avdelningen har fått tillgång till lokal i Eslöv där vi samlat allt material som skall köras 
till utställningarna. I lokalen har vi kunnat förbereda administrativt arbetsfördelning och 
praktiskt packa allt som skall med. Avdelningens släp har kunnat stå i lokalen vilket gjort 
det bekvämt för alla.  
 
Strömsnäsbrukutställningen 
Den 28 mars drog den nya styrelsen i Södra utställningsåret 2015 i Strömsnäsbruk. 74 hundar var anmälda, 
vuxna och valpar. Domare var Louise Cunningham Wingham Fisher från UK. Utställningen gick i påskens 
tecken med blomsteruppsättningar och priser i påskens färger. 
BIS 1 blev Huffish American Sinner och BIS 2 Amalfis Mama Mia.BIS-Veteran Avator Hijacked och BIS-
Valp Splash Flashdance. 
 
Vårutställningen i Hässleholm 
Den 16 maj hade vi vår rasspecial på Hässleholmsgården i Hässleholm. Utställningen var populär med hela 
104 anmälningar. Ann Ingram var inbjuden som domare. På grund av det höga antalet anmälda fick Mikael 
Nilsson döma valpar och storpudlar.  
BIS-vinnare Nutlee Mr Colion Noir 
BIS Avelsgrupp blev Bar-Non Corps Consulaire Calie och BIS Uppfödargrupp Team Modicken. 
 
Höstutställningen i Hässleholm.  
Höstutställningen är fördelad på två dagar, lördag och söndag med inofficiell valp- och junior utställning på 
lördagen och vår rasspecial på söndagen. Som vanligt i Q-poolen i Hässleholm. 
 
Lördagen den 17 oktober hölls den årliga inofficiella valp- och juniorutställningen. Domare var Tarmo 
Viirtelä, Kerstin Nilsson, Marie Callert och Monika Åkesson. För många var det första gången på utställning. 
Duktiga domare, ringsekreterare och funktionärer guidade våra utställare genom dagen. 
 
Söndagen den 18 oktober hade vi vår rasspecial. 85 hundar var anmälda och domare var Tarmo Viirtelä från 
Finland.  I år tog de julinspirerade lottpriserna slut innan vi hann blinka. Detta året hade vi också anordnat en 
tyst auktion där vi auktionerade ut fina pudelsaker. 
BIS Ch blev Djakartas Likkity Split, BIS SAR Sporrens Pastell och BIS Valp Cachas Claudia. 
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Kommittén för Medlemsvård och Pudelvård  
Lena Lundgren  - sammankallande 
Ingrid Nordqvist 
Christina Nilsson  
 
Pudelpromenader 
Pudelpromenaderna har varit sparsamt besökta men för dem som deltagit har både hundar och ägare njutit av 
fint väder och gemenskapen. Det är ett opretentiöst sätt att träffas på så vi hoppas på fler tillfällen. 
Söndagen den 19 april i underbart vårväder var det pudelpromenad i Lomma under ledning av Helèn 
Hettinger. Efter en kön promenad bjöds det i på kaffe och bullar.  
På midsommardagen hade Jessica Larson Pettersson anordnat en pudelpromenad i vackra Tromtö 
naturreservat utanför Karlskrona, en underbar promenad i lövskog och längs med vattnet.  
Pudelpromenader anordnades även den 4 oktober i Strömsnäsbruk av Doris Backe, som guidade deltagarna 
i de småländska skogarna. 
 
SPK Södra tackar de som ställt upp och ordnat pudelpromenaderna! 
 
Kurser i vardagsvård och klippning 
Den 18 april höll Anki Nilsson kurs i utställningsklippning på sitt trim i Karlskrona. En tapper skara 
kursdeltagare deltog. Alla fick med anvisningar och stöd från Anki prova på att klippa.   
 
Kurs i vardagsvård för nybörjare och fortsättningskurs anordnades den 2 och 3 maj för Louise Ekbladh 
på hennes trim i Svedala. På grund av återbud blev deltagarantalet inte så stort men desto mer egen tid fick 
var och en av Louise. Många råd och tips om hur pudelpäls ska skötas och vårdas för att hålla sig frisk och 
stark gavs av Louise som sedan släppte loss deltagarna med sina saxar.  
 
Louise Ekbladh svarade även för kurser på hösten och den 12 och 20 september var det dags igen. En dag 
nybörjare och en dag fortsättning. Även på dessa kurser var alla nöjda och glada över sina nyvunna 
kunskaper. 
 
Klippkurs de luxe för utställning gick av stapeln den 29 och 30 augusti i lokalen i Eslöv under ledning av  
Biagio Cellemare som inbjudits från Italien. En god lunch inledde dagen och därefter tog en skara 
förväntansfulla deltagare plats framför trimbordet. Amalfis Ella stod modell denna dag. Biagio delade med 
sig av sina kunskaper på ett pedagogiskt sätt. 
 
På kvällen bjöds till grillfest och många gäster från när och fjärran mötte upp. Grillmästaren Rickard 
Söderstjärna grillade och maten var utmärkt. Eslövs symfoniorkester spelade upp till dans. På söndagen var 
det dags att borsta upp våra pudlar och sen sätta saxen i pälsen.  Alla tilldelades avslutningsvis ett diplom för 
sin insats. 
  
Årets sista kurs, utställningsklippning, hölls den 11 oktober i Eslöv för Lena Jönsson. Lena höll först ett 
teoripass om pälsvård, hur man bygger upp en päls av toppkvalitet, allt från vardagsbad till sista touchen 
innan man går in i ringen. Lena visade och förklarade när vi klippte och det var många aha-upplevelser i 
lokalen.   
 
SPK Södra är mycket glada över alla som ställer upp för klubben och håller dessa kurser! 
 
 

Utställningsträning  
Den 26 augusti höll Fredrik Nilsson och Helèn Hettinger kurs i ringträning. En liten skara tränade i lokalen i 
Eslöv under drygt en timme. 
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Pudelns Dag 
Nationaldagen firades som vanligt med ”Pudelns dag” på Hässleholmsgården. En liten samling 
pudelentusiaster var samlade för en trevlig dag. Vi hade även besök av våra vänner från Danska 
Pudelklubben som inte nog kunde uttrycka sin uppskattning över arrangemanget och skulle åka hem och 
tipsa sin egen klubb. De skulle återkomma! Många gick tipsrundan och svarade på frågor. Deltagarna 
passade på att prova på aktiviteterna och det var en glad och varm stämning. 
I vanlig ordning hade vi uppvisning och prova på Rallylydnad med Helen och Christer Mårtensson.  
Agility stod som vanligt på programmet. Maria Lindh och Ingrid Nordqvist visade upp färdigheter med 
sina egna hundar för att sedan ge tips om hur man kommer vidare i sin träning.  
Fredrik Nilsson höll i ringträningen, Han berättade och visade hur man bäst framhäver och visar upp sin 
pudels bästa egenskaper i ringen. I Barn med hund hade vi en domare från USA, Geno Sisneros. Många 
barn ställde upp och visade på stora förmågor inför framtiden. 
Nytt för i år var Drive-in utställningen med Berit Peterson, kennel Snatcher´s, som domare. Många vackra 
pudlar ledde till svåra val i bedömningen. 
 
SPK Södra vill tacka alla som ställde upp och guidade våra pudelentusiaster denna dag! 
 
 

 
OMBUD 
Vi har två ombud i södra, för Blekinge Anki Nilsson, för Småland/Öland Yvonne Andersson. Vi har i 
Pudelnytt gått ut med information att alla kan kontakta våra representanter och tala om vad de ville ha för 
aktivitet t.ex. en pudelpromenad eller vardagsvård eller något annat. Så kontakta ert ombud!  
 

 
Kommittén för arbetande pudlar  
Jenny Maltin  - sammankallande 
Lena Lundgren 
Kommittén har ansvarat för frågor som rör lydnad, agility och rallylydnad.  
 
Lördagen den 31 januari var det agility i hundhallen i Olseröd med Berit Lönnerstam som instruktör. Trots 
otur med snöoväder hade ändå några tagit sig dit. Fyra pudlar deltog i nybörjarträningen, den yngsta bara 11 
veckor! En härligupplevelse! 
 
Lördagen den 7/11 hade vi en aktivitetsdag i Hässleholm på Agilityfabriken.  
Denna dagen organiserades gemensamt av kommittén för arbetande pudlar och kommittén för medlemsvård. 
Det var ett glatt litet gäng som dök upp för att prova på det som stod till buds för dagen. 
Först på schemat stod Agility, förmiddagspass för fortsättningsgruppen och nybörjargruppen på 
eftermiddagen. Instruktör var Annika Ingvarsson som själv tävlar med framgång. Annika delade med sig av 
tips och knep. Det var full fart i hallen med glada pudlar överallt. Alla var mycket nöjda efter kursernas slut.  
 
Fotografera din hund var nästa aktivitet. Instruktör här var Zoltan Szabo. Han berättade och visade vad 
man ska tänka på när man ska fotografera sin hund.Kursen avslutades utomhus med att Zoltan tog mycket 
fina foton på deltagarnas hundar.Zoltan delade sedan med sig av de vackraste fotona på Södras facebooksida.  
Dagen avslutades med en introduktion i Nosework– en ny växande tävlingsgren. Instruktör Sofia Brodèn 
berättade och visade hur man lär in nya dofter och hur Nosework kan användas av yrkeshundar. Deltagarna 
fick sedan prova på att söka dofter med sina pudlar. Alla tyckte det var en rolig aktivitet och flera köpte med 
sig hem en doftflaska med Eucalyptus för träning hemma.   
 
SPK Södra tackar alla instruktörer och ledare för att de ställt upp på våra aktiviteter. 
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Uppfödarkommittén  
Helena Ingvarson - sammankallande  
Doris Backe  
Christel Tevin  
Helena Tevin  
 

Uppfödarkommittén har arbetat med avdelningens uppfödar- och avelsfrågor. Kommittén har under året haft 
ett antal telefonmöten. 
 

Den 26 maj var medlemmarna inbjudna till en föreläsning i färggenetik med Hilde Nybom. 
Hilde visade bilder på olika pälsfärger och berättade om deras genetiska bakgrund. För vissa av dessa gener 
finns det numera DNA-tester vilket kan ge värdefull information i avelsarbetet. 
 
Den 12 november anordnade kommittén en träff i Hässleholm med ett tjugotal medlemmar som deltog. Doris 
Backe och Fredrik Nilsson delade med sig av sina erfarenheter med uppfödning och kennelverksamhet. 
Ämnen som diskuterades var parning, valpning, tester, linjeavel, utavel och höftledsröntgen. 
 
Utmärkelser 
Styrelsen har beslutat tilldela XXX XXX Förtjänsttecken för berömvärd uppfödning av pudel. SPK CS har 
fastställt styrelsens beslut. 
 
Ekonomin 

Pudelklubbens intäkter består till största delen av de medlemsavgifter som betalas in av medlemmarna. 
Medlemsavgiften fördelas mellan Centralstyrelsen i Svenska Pudelklubben  och avdelningarna. Av de 295 kr 
i medlemsavgift, går 200 kr till CS och 95 kronor till avdelningen. Medlemsavgiften för familjemedlemmar 
är 25 kr och 10 kr vilket går oavkortat till avdelningen.   

Anmälningsavgifterna till våra utställningar är också dom en stor intäkt. Avgifterna avdelningen får in på 
dom officiella utställningarna, fördelas på följande sätt: 

Centralstyrelsen i Svenska Pudelklubben debiterar avdelningen en utställningsavgift med 40 kr per hund, 
veteraner undantagna. 

Svenska Kennelklubben tar betalt för internetanmälan med 9 kr per hund dock minst 1800 kr, och de tar även 
ut 35 kr per hund i stambokföringsavgift. Till slut betalar vi en avgift för uppdatering av hunddata på 5 kr per 
hund.  

Till våra inofficiella utställningar fördelas anmälningsavgiften med 9 kr för internetanmälan till SKK dock 
minst 1800 kr samt användandet av SKK Hunddata 5 kr per hund.    

Beträffande det ekonomiska resultatet av årets verksamhet och den ekonomiska situationen hänvisas till 
nedan redovisad balans- och resultaträkning och styrelsens förvaltningsberättelse för 2015.   
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Slutord 
Styrelsen för Södra har det här året haft en sammansättning av både erfarna och nya medlemmar.  Arbetet i 
styrelsen har präglats av stor entusiasm och en god gemenskap och vi har trots det ibland tidskrävande arbetet 
varit inspirerade och roligt. Under året fick avdelningen tillgång till en utmärkt lokal i Eslöv, där både möten 
och kurser kan hållas. Avdelningen har där också samlat allt material som används vid utställningar och 
aktivitetsdagar. Här finns centralt också numer all administration iordningställd från 1955 och fram till dags 
dato. Ekonomin är fortsatt stabil och stark. 
 
 
 
Sjöbo den 9 februari 2015 
 
 
 
 
Fredrik Nilsson    Helèn Hettinger   
ordförande     v.ordförande    
 
 
 
 
Ingrid Nordqvist    Karin Mars 
kassör     sekreterare 
 
 
 
 
 
Lena Lundgren                                           Helena Ingvarson    
ledamot     ledamot    
 
 
 
 
Gertie Broman                                                                  
ledamot 
 
 
 
 
 
 
Jessica Larsson-Pettersson    Jenny Maltin    
suppleant     suppleant   
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Svenska Pudelklubben södra avdelningen 
842000-5681 
 
Årsredovisning 2015 för  
Svenska Pudelklubben södra avdelningen 
 
Förvaltningsberättelse 
 
 
 
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 2015-01-01-2015-12-31. 
 
Vinsten för verksamhetsåret uppgår till 21 tkr. 
Inga investeringar är gjorda under verksamhetsåret. 
 
 
Förslag till behandling av vinsten. 
 
 
Styrelsen föreslår att årets vinst, 21 530,45 kr balanseras i ny räkning. 
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 Svenska Pudelklubben Södra  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  16-01-30
 Preliminär

 Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31  Senaste vernr:  194
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 15-01-01 - 15-12-31

 Perioden  Period fg år  Periodbudget

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Medlemsavgifter  49 910,00  51 630,00  40 000,00
 3030  Anmälningsavgifter utställning  112 125,00  122 610,00  125 000,00
 3040  Anmälningsavgifter övriga aktiviteter  31 100,00  11 100,00  15 000,00
 3050  Lotterier  10 750,00  4 000,00  9 000,00
 3060  Auktioner  3 306,00  0,00  0,00
 3061  Utställningskatalog  6 920,00  0,00  5 000,00
 3100  Intäkter försålda varor  0,00  19 065,00  0,00
 3110  Intäkter utställningar  13 963,00  6 432,00  20 000,00
 3120  Intäkter övriga  1 400,00  0,00  0,00
 3140  Uppfödarlistan  0,00  900,00  0,00
 3150  Almanackan  22 335,00  -2 400,00  25 000,00
 3740  Öres- och kronutjämning  -0,02  0,50  0,00
 S:a Nettoomsättning  251 808,98  213 337,50  239 000,00

 Förändring av varulager
 4900  Lagerförändring  -14 757,00  14 507,00  0,00
 S:a Förändring av varulager  -14 757,00  14 507,00  0,00

 S:a Rörelseintäkter mm  237 051,98  227 844,50  239 000,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp till försäljning  -15 583,67  -8 254,61  -4 500,00
 4011  Kostnader almanacka  -16 028,75  -1 672,00  -25 000,00
 4100  Arvoden domare/ringsekreterare  -17 970,00  -18 475,00  -20 000,00
 4101  Resor domare/ringsekreterare  -7 336,00  -9 289,00  -10 000,00
 4102  Resor övriga vid utställning  -5 667,30  -7 723,25  0,00
 4103  Lokalhyror utställning  -27 572,00  -21 000,00  -27 000,00
 4104  Utställningsavgifter SPK CS  -7 400,00  -7 720,00  -9 000,00
 4105  Utdelade priser  -24 858,88  -40 282,90  -35 000,00
 4106  Utställningsavgifter SKK  -16 490,00  -18 390,00  -18 000,00
 4107  Kost & logi domare/ringsekreterare  -6 115,00  -3 219,00  -10 000,00
 4109  Kostnader övriga vid utställningar  -11 074,50  -21 719,00  -25 000,00
 4110  RAS  0,00  0,00  -2 500,00
 4210  Årsmöte  -5 430,13  -7 327,00  -6 000,00
 4211  Pudelfullmäktige  -13 705,00  -12 835,00  -12 000,00
 4212  Ordförandekonferens  -2 901,26  -2 964,00  -3 000,00
 4250  Pudelns dag  -931,00  -1 509,00  -2 000,00
 4310  Lokalhyror, ej utställning  -2 460,00  -2 660,00  -3 000,00
 4311  Resor övriga aktiviteter  -8 124,04  -13 471,75  -7 500,00
 4312  Övriga kostnader aktiviteter  -13 249,43  -16 226,00  -7 000,00
 4733  Erhållet aktivitetsstöd  0,00  9 900,00  0,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -202 896,96  -204 837,51  -226 500,00

 Bruttovinst  34 155,02  23 006,99  12 500,00

 Övriga externa kostnader
 5010  Lokalhyra  -1 400,00  0,00  -1 400,00
 5090  Övriga administrativa kostnader  0,00  -1 173,00  -650,00
 5410  Förbrukningsinventarier  0,00  -4 058,00  0,00
 5460  Förbrukningsmaterial  0,00  -745,00  -500,00
 5612  Försäkring m m  , släp  -737,00  -293,00  -750,00
 5690  Övriga kostnader för transportmedel  0,00  -50,00  0,00
 5800  Resor övriga administrativa  -259,00  -167,00  0,00
 5910  Annonsering  0,00  -1 990,00  0,00
 6071  Representation, avdragsgill  0,00  -1 600,00  0,00
 6200  Telefonersättning  -2 985,00  -1 495,00  -3 000,00
 6250  Porto  -1 190,00  -126,00  -1 000,00
 6310  Företagsförsäkringar  -570,00  -600,00  -600,00
 6390  Övr kostnader  0,00  -350,00  0,00
 6450  Styrelsemöten  -1 723,75  -3 635,00  -3 000,00
 6570  Bankkostnader  -1 547,49  -1 895,00  -1 600,00
 6970  Tidningar, tidskrifter och facklitteratur  -725,00  0,00  0,00
 S:a Övriga externa kostnader  -11 137,24  -18 177,00  -12 500,00
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 Svenska Pudelklubben Södra  Sida:  2

 Resultatrapport  Utskrivet:  16-01-30
 Preliminär

 Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31  Senaste vernr:  194
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 15-01-01 - 15-12-31

 Perioden  Period fg år  Periodbudget
 Personalkostnader

 7520  Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet)  -1 508,00  -2 357,00  0,00
 S:a Personalkostnader  -1 508,00  -2 357,00  0,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -215 542,20  -225 371,51  -239 000,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  21 509,78  2 472,99  0,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  21 509,78  2 472,99  0,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  21 509,78  2 472,99  0,00

 Resultat från finansiella investeringar
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 8310  Ränteintäkter  20,67  306,32  0,00
 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  20,67  306,32  0,00

 S:a Resultat från finansiella investeringar  20,67  306,32  0,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  21 530,45  2 779,31  0,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  21 530,45  2 779,31  0,00

 Resultat före skatt  21 530,45  2 779,31  0,00

 Beräknat resultat  21 530,45  2 779,31  0,00

 8999  Redovisat resultat  -21 530,45  -2 779,31  0,00
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 Svenska Pudelklubben Södra  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  16-01-30
 Preliminär

 Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31  Senaste vernr:  194
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 15-01-01 - 15-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1245  Släp  24 023,00  0,00  24 023,00
 1249  Avskrivning släp  -24 023,00  0,00  -24 023,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  0,00  0,00  0,00

 S:a Anläggningstillgångar  0,00  0,00  0,00

 Omsättningstillgångar
 Varulager mm

 1400  Varulager  27 077,00  -16 067,00  11 010,00
 S:a Varulager mm  27 077,00  -16 067,00  11 010,00

 Fordringar
 1510  Kundfordringar  1 600,00  17 865,00  19 465,00
 S:a Fordringar  1 600,00  17 865,00  19 465,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  810,00  1 730,00  2 540,00
 1930  Bank, 644 638 788  76 335,78  29 335,53  105 671,31
 1940  Bank, 903 782 893-7  120 041,13  20,67  120 061,80
 S:a Kassa och bank  197 186,91  31 086,20  228 273,11

 S:a Omsättningstillgångar  225 863,91  32 884,20  258 748,11

 S:A TILLGÅNGAR  225 863,91  32 884,20  258 748,11

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -216 069,60  -2 779,31  -218 848,91
 2019  Redovisat resultat  -2 779,31  -18 751,14  -21 530,45
 S:a Eget kapital  -218 848,91  -21 530,45  -240 379,36

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  0,00  -16 388,75  -16 388,75
 2499  Andra övriga  kortfristiga skulder  0,00  -1 980,00  -1 980,00
 2634  Medlemsavgifter 2014  -7 015,00  7 015,00  0,00
 S:a Kortfristiga skulder  -7 015,00  -11 353,75  -18 368,75

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -225 863,91  -32 884,20  -258 748,11

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00
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Revisionsberattelse for Svenska Pudelklubben sodra avd. 

Vid granskning av Svenska Pudelklubben sodra avdelningens rakenskaper for 
tiden 2015-01-01 - 2015-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intakter oeh 
kostnader ar styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan oeh det 
kvarstaende vardet pa bank har kontrollerats. 

Mot foreningens verksamhet i ovrigt enligt forda protokoll finns enligt oss ingen 
anledning till anmarkning. Darfor foreslar vi arsmotet att bevilj a avgaende 
styrelse ansvarsfrihet for den tid som revisionen omfattar 

Rydaholm oeh Skepparp 2016-01-30 

  
Dan Andersson Annika Kronberg 
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Svenska Pudelklubbens södra avdelnings verksamhetsplan för år 2016 
 

Södra jobbar alltid för pudelns bästa. Södra styrelse kommer att ha minst 6 styrelsemöten. Kommer under 
året att ha minst en Kick-off, som en start på det nya arbetsåret inom Södra.  
 

Vi har i Pudelnytt, på hemsidan, på vår facebook-sida och i nyhetsbrev efterlyst önskemål om aktiviteter. Vi 
fortsätter fråga vad medlemmarna vill ha och var i vårt område vi skulle kunna ordna träffar med träning och 
så hoppas vi att de kontaktar styrelsen.sodra@pudelklubben.se  
 

Informationskommittén 
Kommittén kommer att jobba med Södras hemsida, facebook och nyhetsbrev. Även lämna material till de 
fyra numren av Pudelnytt. 
Att under 2016 framställa en almanacka för pudelfolk till 2017  
 

Medlemsvård och Pälsvård  
Under våren är planerat kurs i vardagsklippning i Svedala med Louise Ekbladh som ledare, lördagen den 2 
april. För söndagen den 3 kommer det finnas möjlighet att anmäla till fortsättningskurs. Det blir klippkurser 
även under hösten och vi hoppas kunna förlägga någon i Småland och/eller Blekinge.  
 

15 maj har vi fått tillfälle att prova på hundkapplöpning. 
 

Ringträning i Eslöv den 2 mars och 12 oktober. Även ringträning i Sjöbo 11 maj och 31 augusti. 
 

Pudelns dag planeras den 6 juni på Hässleholmsgården här kommer det bli många olika aktiviteter, mer info 
kommer i Pudelnytt, södras Facebooksida och på hemsidan.  
 
1 och 2 oktober har vi vår klippkurs i Eslöv med Jacob Krucek från Polen. På lördagskvällen kommer vi ha 
vår Pudelfest. 
 

Uppfödare kommittén  
Kommittén ska arbeta med avelsrelaterade frågor. Fortsätta med arbete i RAS. 
Redan inplanerade aktiviteter: 
 

24 januari Uppfödarträff angående revidering av nya RAS, Södra har bjudit in Lena Tellberg från CS 

23  februari Uppfödarträff om foderlära   Föreläsare: Anna Friberg, Tree of Pets. 

30  mars Uppfödarträff angående den nya rasstandarden, Mikael Nilsson och Fredrik Nilsson håller i träffen. 

14 september första delen i Södras Anatomikurs och andra delen är den 24 oktober. 
 

Ombud  
Att under 2016 försöka få olika aktiviteter som våra ombud håller i.  
 

Utställningar 2016  
SPK:södras Strömsnäsutställning Söndagen den 20 mars Plats: Strömsnäsbruk Domare: Dragana Adam 
Ostrowski, Polen. Sista anmälningsdag: den 19 februari, via SKK internetanmälan sista anmälningsdag är 1 
mars, innan kl 12.00  
SPK:södras Hässleholms utställning maj Söndagen den 22 maj Plats: Hässleholmsgården, Hässleholm. 
Domare: Vesa Lehtonen, Finland. Sista anmälningsdag: den 29 april, via SKK internetanmälan sista 
anmälningsdag är 2 maj, innan kl 12.00  
SPK:södras Hässleholm utställningen oktober Söndag 23 oktober Plats: Q-poolen, Hässleholm. Domare: 
Annika Ulltveit, 
   

Inofficiell utställning för alla raser  
Datum: Lördag 22 oktober. Plats: Q-poolen, Hässleholm. Domare: Se Pudel Nytt, hemsidan och Hundsport.  
 
Medlemsmöte Årsmöte söndag den 21 februari 2016 kl. 14.00 Plats: Betelkyrkan, Eriksgatan, Höör. 
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Utfall	13 Utfall	14 Förslag	15 Utfall	15 Förslag	2016
Medlemsavgifter 43527 51630 40000 49910 44000
Anmälningsavgifter	övr.	aktiviteter 11200 11100 15000 31100 20000
Försålda	varor 20048 19065 20000 17269 20000
Övriga	intänkter 1000 1400
Lotterier 7670 4000 9000 10750 10000
Annonser 900
Ränteintäkter 1029 306 0 21 0
Almanackan 22700 -2400 25000 22335 24000

Summa 107174 84601 109000 132785 118000

Anmälningsavgifter	utställningar 114915 122610 125000 112125 120000
Övriga	intäkter	utställningar		 2060 6432 5000 6920 7000

Summa	intäkter 224149 213643 239000 251830 245000

Arvoden	domar	/ringsekriterare 17295 18475 20000 19478 22000
Resor,	mat	,	logi	mm	för		 20650 12508 20000 13451 20000
domare/ringsekriterare
Lokalhyror	utställningar 23208 21000 27000 27572 28000
Utställningsavgifter 23030 26110 27000 23890 27000
Priser 37866 40283 35000 24859 35000
övriga	kostnader	utställningar 24210 33789 25000 16742 25000

Summa 146259 152165 154000 125992 157000

Inköp	till	försäljning 5912 8255 4500 15583 6000
Almanacka 13283 1672 25000 16029 18000
Årsmöte 5722 7327 6000 5430 7000
Pudelfullmäktige 11470 12835 12000 13705 14000
Ordförandekonferans 2652 2964 3000 2901 3000
RAS 2500 2500
Lokalhyror	ej	utställning 2550 2660 3000 3860 4000
Resor	övriga	aktiviteter 5526 13639 7500 8124 9000
Pudelnsdag 3925 1509 2000 931 2000
Övriga	kostnader	aktiviteter 7546 6326 7000 13249 10000
Förbrukningsm 4803 500 500
Styrelsemöten 3085 3635 3000 1724 3000
Administrativa	kostnader	som 8483 7582 9000 8013 9000
porto,	telefon,	försäkringar	m	m
Avskrivningar 0 0 0
Lagerförändring -1074 -14507 0 14757

Summa	utgifter 215339 210865 239000 230298 245000

Vinst	eller	förlust 8810 2778 0 21532 0

														Förslag	till	budget	för	Svenska	Pudelklubben	södra	avdelningen	2016



 

 18 

Valberedningens	förslag	till	styrelse	för 
Pudelklubben	södra	avdelningen för	verksamhetsåret	2016. 

		
Ordförande	för	årsmötesförhandlingarna	föreslages	Lars	Ramberg	
		
Ordförande	
Fredrik	Nilsson		 	 omval	2	år	-	2018	
	

Ordinarie	ledamöter	
Doris	Backe		 	 	 nyval	2	år	–	2018	
Jessica	Larsson	Pettersson			 nyval	2	år	–	2018	
Emma	Iversen		 	 nyval	2	år	-	2018	
Jenny	Maltin			 	 fyllnadsval	1	år	-2017	
Anita	Sjöholm	 	 fyllnadsval	1	år	-	2017	
		

Suppleanter	
Olivia	Nastasijevic		 	 nyval	2	år	–	2018	
Viktoria	Karlsson		 	 fyllnadsval	1år	-	2017	
		

Revisor	
Ingrid	Nordqvist		 	 nyval	1	år.	
Dan	Andersson		 	 omval	1	år	
		

Revisorssuppleanter	
Louise	Ekbladh		 	 omval	1	år	
Anki	Nilsson			 	 omval	1	år	
		
Med	ett	års	mandattid	kvar	i	styrelsen:	
Karin	Mars	
		

Delegater	pudelfullmäktige 
Fredrik	Nilsson	
Mikael	Nilsson	
Karin	Mars	
Jessica	Larsson-	Pettersson	
Anita	Sjöholm	
	 

		
	
För	valberedningen	den	9	februari	
	
	
	
Christel	Tevin	 	 Lotta	Hallberg	 	 Anette	Hansen	
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Motion	till	SPK	södra	avdelningens	årsmöte	2016		  

1999	började	jag	tävla	agility	och	lydnad	med	min	första	pudel,	LP	1	Priche's	Wild	Rose.	Vi	var	inte	särskilt	duktiga	i	
lydnad	men	jag	var	jättestolt	över	våra	till	en	början	ganska	mediokra	resultat	och	skickade	in	dem	till	SPK	och	kom	
med	både	i	PN	och	på	hemsidan.		
 

När	jag	och	min	pudel	sedan	blev	betydligt	mer	framgångsrika	i	agility	upptäckte	jag	till	min	enorma	förvåning	att	de	
resultaten	brydde	sig	ingen	om	trots	att	agility	varit	en	officiell	hundsport	sedan	1987.	Då	började	en	lång	och	envis	
kamp	för	alla	tävlingsgrenars	likabehandling.	Vi	var	några	stycken	från	olika	delar	av	landet,	som	engagerade	oss,	men	
det	var	ett	arbete	i	motvind	och	folk	gav	upp.	Beträffande	"Årets	pudel",	så	är	det	numera	"lika"	för	alla	grenar	i	
Södra	avdelningen.		
 

Om	en	hund	lyckats	få	tre	uppflyttningsresultat	i	lydnad	fick	den	en	titel	(LP	1,	LP	2,	LP	3	och	LP	Elit)	och	därmed	
"lydnadsprovsdiplom",	då	kunde	pudeln	uppmärksammas	på	något	sätt	på	årsmötet	i	Södra	avdelningen.	Vi,	som	
kämpade	för	likabehandling,	tyckte	att	det	borde	vara	självklart	att	samma	skulle	gälla	om	en	pudel	klarade	av	att	få	
tre	uppflyttningsresultat	i	agility.	På	årsmötet	2010	belönades	både	lydnadspudlar	och	agilitypudlar	med	rosetter	för	
sådana	prestationer.	
	 

Inför	årsmöte	2011	fick	en	agilitytävlande	medlem	beskedet	att	sådan	belöning	endast	kunde	ges	i	en	gren,	där	
pudeln	fick	en	titel.	Med	det	kriteriet	kunde	endast	lydnadspudlar	uppmärksammas	men	det	väckte	ilska	och	
besvikelse	och	efter	en	del	turer	belönades	deltagare	i	båda	grenarna	med	ett	diplom.	Nu	har	det	skett	förändringar.	
Rallylydnad	har	tillkommit	och	från	och	med	2015	utfärdar	SKK	agilitydiplom,	lydnadsprovsdiplom	och	diplom	i	
rallylydnad	så	pudlar	i	tre	tävlingsgrenar	kan	uppfylla	kriterierna,	som	proklamerades	2010.	 
 

I	rallylydnad	behövs	tre	kvalificerande	resultat	för	uppflyttning	och	för	erhållande	av	diplom.	Tyvärr	har	man	beslutat	
att	agilitydiplom	delas	ut	först	efter	fem	uppflyttningsresultat	trots	att	det	precis	som	i	rallylydnad	räcker	med	tre	
resultat	för	uppflyttning.	Efter	tre	resultat	flyttar	de	flesta	hundar	upp.		
 

Det	är	inte	rimligt	att	reglerna	för	erhållande	av	utmärkelser	kan	variera	godtyckligt	år	från	år.	Med	hänvisning	till	
ovanstående	historik	läggs	yrkande	enligt	nedan.		
 

Yrkande	 
att	Svenska	pudelklubbens	södra	avdelning	från	och	med	årsmöte	2017	uppmärksammar	arbetande	pudlar	och	med	
en	rosett	belönar	pudlar,	som	erövrat	lydnadsdiplom,	rallylydnadsdiplom	eller	klarat	tre	uppflyttningsresultat	i	agility.	 

Simrishamn	2016-01-30		

	
	
Berit	Lönnerstam		
0502		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 

	

	

A 

Motion A 
Styrelsen yttrande: Södras styrelse föreslår avslå motionen avseende agility med motiveringen att SKK:s regler 
skall följas att rosett tilldelas i agility efter 5 uppflyttningsresultat, att bifalla motionen i övrigt avseende 
lydnads- och rallylydnadsdiplom  
 

Så beslöt SPK södras årsmöte den 21 februari 
 

      Avslag          Bifall          Bifall med styrelsen tillägg      Bifall med tillägg se bilaga 
 

Höör den 21 februari 
 
 
Karin Mars 
Svenska pudelklubben södra avdelning 
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Motion	angående	statuter	för	att	kora	bästa	agilitytävlande	storpudel	 
Proposition	Listan	över	årets	bästa	agilitypudel	har	kommit.	Varje	år	väcker	den	bedrövade	känslor	hos	alla	oss,	som	
är	för	jämlikhet	mellan	olika	stolekar	på	pudlar.	 

Sju	år	i	rad	2009	-2015	står	det	för	storpudel	i	redovisningen:	Det	finns	ingen.	 

Självklart	finns	det	en	bästa	storpudel!	Det	är	bara	det	att	Pudelklubben	använder	sig	av	statuter,	som	gör	det	näst	
intill	omöjligt	för	storpudlar	att	uppfylla	kraven	i	dem.	Hur	råder	man	bot	på	denna	styvmoderliga	behandling	av	
storpudlar	och	deras	ägare/förare/uppfödare?	 

Vi,	som	kämpar	för	att	ge	storpudlarna	en	chans	att	uppmärksammas,	har	i	åratal	försökt	få	till	stånd	ändringar	av	
statuterna	men	fått	till	svar	att	det	är	för	besvärligt	och	kräver	för	mycket	arbete.	 

Det	behövs	tydligen	ett	nytt	grepp.	Om	det	är	för	svårt	att	göra	statuter,	som	duger	för	alla	storlekar,	så	får	vi	väl	
använda	oss	av	särbehandling	i	stället	genom	att	skapa	nya	statuter	med	mycket	enkelt	system	för	poängberäkning	
och	endast	avsedda	att	kora	"Årets	Agilitystorpudel".	 

Med	riktigt	positiv	särbehandling	skulle	alla	agilitytävlande	storpudlar	i	alla	klasser	kunna	vara	med	på	listan.	För	att	
göra	arbetet	med	resultathanteringen	riktigt	enkel	har	jag	emellertid	stannat	för	att	yrkandet	endast	berör	det	fåtal	
storpudlar,	som	lyckas	med	den	stora	bedriften	att	ta	sig	till	klass	3.	Ja,	det	är	en	bedrift	för	en	storpudel	att	besegra	
en	massa	vindsnabba	bordercollies	och	bli	uppflyttad.	 

Yrkande	 
Att	SPK	fastställer	separata	statuter	för	att	kora	årets	bästa	agilitytävlande	storpudel;		
Föraren	måste	vara	medlem	i	SPK.		
Endast	resultat	från	officiella	tävlingar	i	klass	3	får	räknas.		
Högst	fem	agilityklasser	och	fem	hoppklasser	får	räknas.	 
 
Poängberäkning:		
Felfritt	lopp		 	 	 5	poäng	
Högst	fem	fel	(hinderfel	eller	tidsfel)		 3	poäng	
Högst	10	fel	(hinderfel	+	tidsfel)		 2	poäng	
Mer	än	10	fel	(hinderfel	+	tidsfel)		 1	poäng	 
 

Simrishamn	2016-01-21		

   
Berit	Lönnerstam	0502	 
	
	 	 	 	 	 	
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Motion B 
Styrelsen yttrande: Södras styrelse föreslår bifall på motionen  
 
 

Så beslöt SPK södras årsmöte den 21 februari 
 

        Avslag Bifall               Bifall med tillägg se bilaga 
 

Höör den 21 februari 
 
 
Karin Mars 
Svenska pudelklubben södra avdelning 
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Proposition 
”Valpar i Södra” 

 
 
 
Proposition från Södras avdelnings styrelse till Södra avdelningens årsmöte 2016. 
 
Vi i Södras styrelse blir ofta kontaktade av personer som vill ha kontakt med uppfödare där de bor. Vi tror att 
kontakt med sin uppfödare i sitt närområde är bra både för valpintressenten och så klart för uppfödaren.  
 
För att uppfödarna i Södra ska kunna nå intresserade/blivande pudelägare i sitt närområde vill vi skapa en 
sida på vår hemsida där uppfödarna i Södra har möjlighet att presentera sina valpar och sin kennel. I 
presentation får så klart bilder och annan information vara med. 
 
För att få vara med ”Valpar i Södra” på vår hemsida måste följande kriterier vara uppfyllda: 
- uppfödaren är medlem i avdelningen 
- följa de hälsoprogram som finns 
- följa FCI’s standard, bl a inte medvetet föda upp fel. 
 
För att det ska bli lättare att få kontakt med uppfödarna i vår avdelning, vill vi också införa ett register på 
hemsidan, där alla södras uppfödare får vara med.  
 
På det här sättet vill vi värna om våra uppfödare i Södra avdelningen. 
 

Vi yrkar 
 
Att årsmöte ger styrelsen i Södra avdelningen tillåtelse att införa en sida på Södras hemsida, ”Valpar i 
Södra”.  
 
Att Södra avdelningen inför en kostnadsfri uppfödarlista med uppfödare som tillhör Södra avdelningen. 
 
På uppdrag för Svenska pudelklubben Södra avdelningens styrelse. 
 
Sjöbo den 4 februari 
 
 
Fredrik Nilsson 
Ordförande Södra avd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition C 
 
 

Så beslöt SPK södras årsmöte den 21 februari 
 

        Avslag Bifall               Bifall med tillägg se bilaga 
 

Höör den 21 februari 
 
 
Karin Mars 
Svenska pudelklubben södra avdelning 

C 


