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Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte den 
5 februari 2017 i Betelskyrkan, 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.   Proposition ”Resultatberäkning och resultatredovisning för arbetande pudlar”     
    B.  Motion A ”Motion om vandringspris i Svenska Pudelklubbens Södra avdelning” 
    C.   Motion B ”Motion nr 2 om vandringspris i Svenska Pudelklubbens Södra avdelning”  
    D.   Motion C ”Motion angående statuter för att kora bästa agilitytävlande storpudel”     
    E.   Motion D ”Motion om redovisning av resultat i olika tävlingsgrenar i SPK Södra avdelningen” 
 
20.  Årsmötets avslutande 
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Svenska Pudelklubben Södra avdelningens 
verksamhetsberättelse för år 2016 

 
Styrelsen för Svenska Pudelklubbens Södra avdelning avger härmed följande redogörelse  
för verksamhetsåret 2016. 
 
Årsmöte: Avdelningens årsmöte avhölls söndagen den 21 februari 2016 i Betelkyrkan, Höör  
med 38 närvarande röstberättigade medlemmar. Mötet leddes av Lars Ramberg. 
 
Styrelsen: 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  
Ordförande  Fredrik Nilsson    (mandat till 2018) 
Vice ordförande  Jessica Larsson Pettersson  (mandat till 2018) 
Sekreterare  Karin Mars     (mandat till 2017) 
Ledamot  Doris Backe     (mandat till 2018) 
Ledamot  Emma Iversen    (mandat till 2018) 
Ledamot  Jenny Maltin     (mandat till 2017) 
Ledamot Anita Sjöholm   (mandat till 2017) 
Suppleant  Victoria Carlsson    (mandat till 2017)  
Suppleant  Olivia Nastasijevic  t.o.m. 2016-03-21 (mandat till 2018) 
Adjungerad kassör Annika Kronberg  (mandat till 2018) 
 
Styrelsens arbetsutskott: 
Ordförande Fredrik Nilsson 
V ordförande Jessica Larsson Pettersson 
Sekreterare Karin Jansson Mars 
 
Firmatecknare: 
Firmatecknare har Annika Kronberg och Fredrik Nilsson varit. 
 
Revisorer:  
Ingrid Nordqvist (mandat till 2017) och Dan Andersson (mandat till 2017) 
 
Revisorsuppleanter:  
Anki Nilsson (mandat till 2017) och Louise Ekbladh (mandat till 2017) 
 
Valberedning:  
Christel Tevin, sammankallande (mandat till 2017) 
Lotta Hallberg    (mandat till 2017) 
Pia Ramstorp   (mandat till 2018) 
 

Förberedande valberedning:  
Lena Lundgren, sammankallande (mandat till 2017) 
Berit Lönnerstam   (mandat till 2017) 
Christina Nilsson   (mandat till 2017) 
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Delegater till Pudelfullmäktige, 2-3 april 2016:  
Till årsmötet hade valberedningen föreslagit delegater till Pudelfullmäktige den 2-3 april 2016. 
Samtliga av valberedningen föreslagna delegater avsade sig uppdraget. Detta på grund av de  
synpunkter och diskussioner som förevarit kring beslutsordning. 
Årsmötet beslutade då att överlämna till styrelsen för Södra avdelningen att utse delegater till  
Pudelfullmäktige.  
Någon delegat utsågs inte och Södra avdelningen representerades därmed inte på 2016 års 
Pudelfullmäktige i Stockholm. 
 
Styrelsesammanträden 
Under året har styrelsen haft 13 sammanträden på följande tid och plats:  
Konstituerande möte den 21 februari i Höör.  
Fysiska möten har styrelsen haft den 14 januari, den 4 februari, den 21 februari samt den 6 mars, 
samtliga i Sjöbo.   
Telefonmöten har hållits den 4 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni och  
den 12 september, 10 oktober samt den14 november 2016.   
 
Kickoff 
Styrelsen hade sitt kick-off möte den 6 mars i Sjöbo där en grovplanering för 2016 gjordes utifrån  
den av årsmötet fastslagna verksamhetsplanen. 
 
Medlemsstatistik per den 31december 2016 
Under året noterar vi per den 31 december 2016 totalt 560 medlemmar (554) varav 419(425) fullbetalande,  
106 (94) familjemedlemmar, 2 (2) hedersmedlemmar och 9 (9) ständiga medlemmar samt  
24 (24) hundungdom. 
Siffrorna inom parentes anger föregående år. 
 
Pudelfullmäktige den 2 och 3 april i Stockholm 
Samtliga delegater som valberedningen föreslagit till årsmötet den 21 februari tackade nej till att  
delta på SPK:s stämma, Pudelfullmäktige, den 2 och 3 april i Stockholm.  
Bakgrunden till detta var Södra avdelningens uppfattning om hur den demokratiska ordningen följs  
av SPK CS. Ordförande Fredrik Nilsson begärde inför valet av delegater ordet och yrkade att årsmötet  
skulle besluta att Södra avdelningen inte skulle komma att delta på årsstämman 2016 med anledning  
av bristande demokrati i SPK. Södra avdelningens ställningstagande grundade sig på att CS upprepade 
gånger valt att inte följa beslut som fattats av årsstämman och därmed inte heller valt att följa den 
demokratiska ordningen. Fredrik Nilsson gav ett antal exempel. 
Årsmötet beslutade överlämna till Södra avdelningens styrelse att välja delegater och fatta beslut  
i frågan. Styrelsen tillfrågade medlemmar som dock inte var intresserade. Styrelsens beslut redogjordes  
för i ett Öppet brev till CS och som också delgavs samtliga avdelningar.   
Fullmäktige gav CS i uppdrag att tillsammans med Södra avdelningens styrelse diskutera fram en lösning på 
frågan. CS och representanter från Södra avdelningen träffades den 29 maj i Jönköping. På mötet deltog även 
revisorer från Södra och CS och Ove Johansson från SKK föreningskommitté. Södras revisor var tyvärr 
tvungen att lämna mötet innan det var slut.  
Det tydliggjordes att beslut som fattas av PF inte kan ändras utan nytt PF alternativt genom överläggning 
med avdelningarna. Om motioner till PF är otydliga enligt CS bör det föras en dialog med motionären för att 
klargöra innehåll och syfte och undvika missförstånd. Mötet blev en bra diskussion kring ansvarsfördelning 
mellan CS och avdelningarna, synpunkter togs väl emot och dagen avslutade med att ”Mötet var ett första 
steg i processen att lösa den situation som kulminerade i Södras beslut att inte utse delegater till PF 2016. Det 
är nu det verkliga arbetet börjar, både på avdelnings- och central nivå.”    
Vi upplevde mötet som mycket konstruktivt och givande i en god samtalsatmosfär.  
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Verksamhetskonferensen den 29 och 30 oktober i Stockholm 
Doris Backe, Jessica Larsson-Pettersson och Karin Mars var utsedda av styrelsen att representera  
Södra avdelningen. Alla tre deltog på avdelningarnas eget möte på lördagen men bara Doris Backe  
och Karin Mars på verksamhetskonferensen där regeln är två deltagare per avdelning. 
 

Punkterna på dagordningen var SPK:s stadgar, Jubileumsåret, utbildning för utställningsansvariga, 
utställningar, hemsidan. Pudelnytt, annonsering av avelshanar på hemsidan, flerfärgade pudlar och  
slutligen projektet ”Att beskriva hundrasers beteende och egenskaper”. Mycket bra informationer och 
tankegångar lämnades av avdelningarna och CS och viktiga diskussioner fördes och kom i mål. Ett axplock 
bland punkterna - diskuterades hantering av motioner till PF, kontaktpersoner i avdelningarna för 
Jubileumsnumret av Pudelnytt utsågs, bedömningsordning och problem med placering av pudelringar som ett 
problem på länsklubbarnas utställningar och ny utbildning för utställningsansvariga gicks igenom. En 
gemensam kalender för alla avdelningar diskuterades. Projektet om hundrasers beteende och egenskaper 
kommer ut på remiss till avdelningarna. En del av frågorna hade avdelningarna möjlighet att diskutera på ett 
eget möte dagen innan. Något som alla var överens om att fortsätta med. Ett mer informellt möte där vi 
kunde utbyta erfarenheter, tipsa varandra och ge varandra goda råd och inte minst hur vi kan samarbeta 
exempelvis kring aktiviteter och utställningar. 
 
Södras utställningar 2016 
Rasspecial i Strömsnäsbruk den 20 mars 
Södra avdelningens vårutställning samlade i år 78 anmälda pudlar. Adam Ostrowski från Polen var inbjuden 
att döma. Påsken har blivit ett signum för denna utställning och vid ankomsten fick alla utställare en 
påskpresent i form av en hundleksak. Det blev en trevlig dag med god stämning i den ljusa och fina hallen 
kallad BallHall.  
 

BIS 1 Splash Flashdance   SAR: BIS-1 Ch Dreams in Red Rocky Gingerbread 
BIS-2 Ch Djakartas Likkity Split  VETERAN: BIS-1 Ch Bar King’s Fair Isle Rob Roy  
BIS-3 Calie´s Chalky California Classic  VALP: BIS-1 Splash Great Expectations. 
BIS-4 Ch Secret Style´s Eclipse 
 

Avatar vandringspris: Splash Great Expectations. 
 
Vårutställning i Hässleholm den 22 maj. 
Den 22 maj hade vi vår rasspecial på Hässleholmsgården i Hässleholm. Vesa Lehtonen från Finland var 
inbjuden att döma våra 67 pudlar. 
 

BIS-1 Ch Huffish American Sinner  SAR: BIS-1 Ch Dreams In Red Rocky Gingerbread 
BIS-2 Fixus No No No   VETERAN: BIS-1 Ch Lady Wilmas Magic Flower  
BIS-3 Magic Shamrock Romanzo Criminale VALP: BIS-1 blev Jawazza Wanna Be A Copy 
BIS-4 Ch Dreams in Red Rocky Gingerbread 
 

VANDRINGSPRISER: 
- Claes o Florence Lindhs vandringspris till bästa mellanpudel gick till Magic Shamrock Romanzo Criminale 
- Vinny van Bavel van Bokhoven Vandringspris till BIS vinnande pudel Ch Huffish American Sinner  
- Canyans Vandringspris tilldelades Ch Dreams In Red Rocky Gingerbread. 
 
Höstutställningen i Hässleholm den 22 och 23 oktober.  
Höstutställningen är fördelad på två dagar, lördag och söndag med inofficiell valp- och juniorutställning på 
lördagen och vår rasspecial på söndagen. Som vanligt i Q-poolen i Hässleholm. Valp- och juniorutställningen 
slog den här gången rekord med 351 anmälda hundar. Våra domare och ringsekreterare guidade utställarna 
genom dagen. Så trots oro för att det skulle bli trångt om utrymmet, märktes inget av detta. Alla fick plats 
och utställarna och arrangör var nöjda. 
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Rasspecialen 23 oktober. 
Då vår inbjudna domare Annika Ulltveit Moe var förhindrad att komma, fick vi med kort varsel Alexander 
Petrovic från Serbien att komma i hennes ställe. Stor- och mellanpudel dömdes av Aleksandar Petrovic. 
Dvärg- och toypudel av Fredrik Nilsson. På eftermiddagen bjöds det på tårta till kaffet för att fira rekordet 
med 351 st anmälda valpar och juniorer, som tävlat dagen innan. Mycket uppskattat av utställare och 
besökare! 
 

BIS-1 Ch Splash Flashdance  SAR: BIS-1 My Sun´s Shining On Mange.  
BIS-2 Fixus No No No   VETERAN: BIS-1 Ch Bar King’s Fair Isle Rob Roy  
BIS-3 Ch Abica`s Billy Elliot  VALP: Djakartas Passion For Fashion 
BIS-4 Hillary Duff-N Deigini 
 

VANDRINGSPRISER: 
- Kennel WikingLine´s vandringspris och Tacchini´s VP till BIS-vinnande pudel Ch Splash Flashdance. 
 
Kommittéernas verksamheter 2016 
Informationskommittén 
Jessica L Pettersson - sammankallande  
Jenny Maltin   
Uppdraget är att uppdatera Södra avdelningens hemsida och Facebook och att tillsammans  
med ordförande svara för material till Pudelnytt och Nyhetsbrev.  
Ansvarsfördelning: 
Jessica L Pettersson - hemsidan 
Jessica L Pettersson, Fredrik Nilsson - Pudelnytt 
Fredrik Nilsson och Jessica L Pettersson - nyhetsbrev 
Jessica L Pettersson och Jenny Maltin - facebook 
Fredrik Nilsson, Jenny Maltin  -  almanackan 
 

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. Kommittéerna har bidragit med text och 
bilder. Återkoppling till frågor inom SPK som är av intresse för medlemmarna har gjorts.  
 

Hemsidan - www.pudelklubben.se/sodra/ 
Vår ambition är att hela tiden hålla hemsidan dagsaktuell om vad som händer inom Södra avdelningen 
med rapporter från genomförda aktiviteter, bildgalleri samt protokoll.  För att få in resultat från arbetande 
pudlar, tog vi beslut om att dessa ska rapporteras in, senast en månad efter tävling. Det synliggör vilka 
duktiga ekipage vi har och det är spännande att följa vem som blir t ex årets agilitypudel 
 

Nyhetsbrev 
För att ytterligare nå ut med information när något är på gång finns Nyhetsbrevet som en källa och  
Som skickas ut per e-mail till de som anmält sitt intresse. Saknar man brevet så anmäl detta med din  
e-mailadress till webmaster.sodra@pudelklubben. Över 200 medlemmar som prenumererar på  
Nyhetsbrevet. Under det gångna året har vi skickat ut i fyra Nyhetsbrev.  
 

Facebook 
Även på Facebook informerar vi om avdelningens verksamhet. Det är ytterligare ett medel att nå ut till 
Södras medlemmar med information om kommande aktiviteter, utställningar, utställningsresultat samt 
reportage och foton från 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. På avdelningarnas möte i oktober 
föreslogs också att vi får tillgång till varandras Facebooksidor. Där kan vi nå ut till övriga avdelningar och 
medlemmar med våra aktiviteter och utställningar och samtidigt få snabb information om vad som händer i 
övriga delar av landet. Alla var intresserade av förslaget så det kommer förhoppningsvis att genomföras. Vi 
har även valt att jobbat aktivt med Facebook inför våra utställningar, genom annonsering som har gett goda 
resultat till låga kostnader. 
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Almanacka 
Detta år har vi tyvärr inte kunnat göra en almanacka till våra medlemmar. Intresset för annonsering har varit 
så lågt att vi helt enkelt saknar intäkterna som krävs för att göra en till er. Kom gärna med förslag på ett sätt 
att få ut den till 2018! 
 
Utställningskommittén 
Doris Backe – sammankallande. 
Uppdraget är att administrativt och praktiskt svara för att anordna och genomföra de utställningar där Södra 
avdelningen är arrangör, själv eller i samverkan med annan förening. 
Ansvarsfördelning: 
Lokalansvarig: Doris Backe  
Material- och släpansvarig: Jenny Maltin, Helén Hettinger, Karin Mars 
Administrationsansvarig för anmälningar, katalog och resultatredovisningar: Jessica L 
Pettersson och Fredrik Nilsson 
Prisansvarig: Jenny Maltin 
Ringsekreteraransvarig: Karin Sjöholm Östlund 
Domaransvarig: Fredrik Nilsson, Doris Backe 
Rosettansvarig: Jenny Maltin  
 

Under 2016 har som vanligt hela styrelsen hjälpts åt med att anordna utställningarna. Mycket planering har 
krävts, kontakter med lokalansvariga, mathållning, iordningsställande av utställningsringar, sekretariat och 
försäljningsdel samt efterarbete när utställningarna har avslutats. Av dem som anmält intresse att vara 
behjälpliga vid olika arrangemang har flera ställt upp vilket styrelsen är oerhört tacksam för. Det har också 
inneburit en större gemenskap i arbetet. Styrelsen har gjort en ansvarsfördelning inom sig för utställningarna 
och tagit fram enkla rutiner för arbetet. Detta har underlättat stort och lett till att insatserna före och efter 
utställningarna förenklats betydligt och minskat stressen under själva utställningarna. Även där har ansvaret 
fördelats på ett tydligare sätt.  
 

Ringträning den 2 mars. 
I början av mars höll Helén Hettinger i en ringträning i lokalen i Eslöv. Det var ett perfekt sätt att träna inför 
vår rasspecial, som vi senare höll i Strömsnäsbruk. 
 

Ringträning den 11 maj. 
Onsdagen den 11 maj höll Fredrik Nilsson i en ringträning, i Sjöbo. Ytterligare ett träningstillfälle inför 
dubbelutställningen i Hässleholm. Träningen var denna gången i Sjöbo. Det var en underbar försommarkväll 
och det tackar vi för, eftersom träningen var utomhus. 
 

Ringträning den 12 oktober. 
Onsdagen den 12 oktober träffades vi i Eslöv för ringträning med Mikael Nilsson. Mikael bjöd som alltid på 
matnyttiga tips. 
 

Utställningsträning  
”Kvällskurs med tips på hur du ställer ut din pudel” arrangerades den 31 augusti i Sjöbo under ledning av 
Mikael Nilsson. Sex ekipage mötte upp med pudlar i olika storlekar och ålder tillsammans med handlers med 
varierande erfarenhet.  Alla fick en individuell träning där Mikael delade med sig av sin långa erfarenhet från 
uppfödning och internationell handling genom tips, goda råd och visade med hundarna hur man kan göra 
inför hela gruppen. 
 
Kommittén för medlemsvård   
Jenny Maltin -  sammankallande 
Uppdraget är att samla medlemmar kring aktiviteter med våra pudlar och att på olika sätt tillsammans med 
styrelsen i övrigt värna om att medlemsantalet består och helst ökar. Detta gör vi med hjälp av vår hemsida 
samt facebook. På detta sätt når vi snabbt och enkelt många medlamar samt blivande medlemar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 

 

Pudelns Dag 
Ett fyrtiotal medlemmar samlades för att fira Pudelns dag, som avhölls den 6 juni och som vanligt i 
Hässleholm. Vädret var helt på vår sida med härlig sol från klarblå himmel och vänlig sommarvind. 
Det ordnades tipsrunda, fika med dopp, korvgrillning och lotteri. Aktiviteter att prova på var ringträning, 
barn med hund, drive-in-utställning med lydnadsuppvisning samt rallylydnad och agility. Alla var nöjda efter 
en inspirerande dag i en trevlig och avslappnad atmosfär. Väl mött igen 2017! 
SPK Södra vill tacka alla som ställde upp och guidade våra pudelentusiaster denna dag! 
 

Pudelrace 
Söndagen den 15 maj hade våra medlemmar bjudits in till Cimbria Hundkapplöpningsklubb i Gärsnäs  
för ett prova-på tillfälle. Här skulle de få sträcka ut och jaga hare. 
Inbjudan var lockande ”Tror du att din hund vill jaga vår mekaniska hare så är du välkommen, oavsett ras, 
måste inte vara vinthund. Tyvärr kom bara ett pudelekipage som ville prova. Men vinthundsfolket var 
imponerade av vad de såg! En mycket trevlig dag som vi hoppas få göra om.  
 

Aktivitetsdagen 
I år fick tyvärr detta arrangemang ställas in.  
 
Kommittén för pudelvård 
Emma Iversen – sammankallande 
Louise Ekbladh 
Lena Lundgren 
Uppdraget är att tillsammans med kommittén för medlemsvård anordna aktiviteter kring vardagsvård  
etc. utifrån medlemmarnas önskemål. 
 

Kurser i vardagsvård och klippning 
Helgen 2-3 april var det åter dags för pälsvård och klippkurs för Louise Ekblad i hennes trim i Svedala. 
Deltagarna kom med sina nybadade, fönade och utborstade hundar. Här fick de lära sig vilka redskap de ska 
använda och hur de håller saxen för bästa balans i handen. De gick igenom vilken klippmaskin som är bäst 
och vilken storlek på skär man ska använda. Louise visade och handledde därefter kursdeltagarna i konsten 
att klippa en enkel vardagsfrisyr, lammklippning. 
Den 15 oktober var det åter dags för kurs i vardagsvård för Louise Ekbladh. Fyra pudlar, två mellan- och två 
toypudlar, deltog tillsammans med sina mattar. 
 

Tusen tack till Louise Ekbladh, som med sin kunskap och skicklighet gör det möjligt att hålla kurser i 
vardagsvård och klippning av pudel!  
 

Klipphelg med Jacub Kruzcek  
SPK Södra hade nöjet att erbjuda våra medlemmar en fantastisk chans att delta på en utställningsklippkurs! 
Kursen sträckte sig över två dagar och hölls av den erkänt duktiga och professionella pudelspecialisten  
Jacub Kruzcek från Polen. Jacub är en mycket framgångsrik och eftertraktad handler, domare och  
groomer i hemlandet Polen, men även i övriga Europa. ”Calle” och ”Fifty” stod modeller när Jacub klippte. 
Nästa dag kom ett tiotal pudlar i varierande storlek nybadade, fönade och förväntansfulla till egen klippning. 
Jacub stod för individuell undervisning och tio eleganta pudlar lämnade kursen efter väl förrättat värv. Två 
mycket trevliga kursdagar med aha-upplevelser och många frågor. 
 

Pudelfest den 1 oktober! 
Efter Jacubs Kruzceks klippkurs på lördagen hade styrelsen bjudit in alla medlemmar till fest på kvällen. 
Vid dukade långbord åts och dracks det, pratades, skrattades och knöts kontakter. ”The Poodlegirls” 
överraskade oss med musik och sång med text särskild tillägnad dagens ämne. Vi lågdubbla av skratt! 
Oerhört uppskattat! 
Alla var överens – vi fortsätter traditionen med fest även nästa år. Alla är välkomna! 
 

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!  
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Kommittén för arbetande pudlar  
Anita Sjöholm  - sammankallande 
Victoria Carlsson 
Kommittén har ansvarat för frågor och aktiviteter som rör lydnad, agility och rallylydnad.  
 

Pudelns dag 
Den 6 juni var det dags att fira den årliga Pudelns dag tillsammans med Kommittén för medlemsvård. Även i 
år träffades vi i vackra Hässleholmsgården. Strålande solsken, pudlar i alla storlekar och färger kom med sina 
ägare och tog del av dagens aktiviteter. Det bjöds på fartfylld uppvisning i agility med Maria Lindh och 
hennes mellanpudlar. Lite långsammare tempo blev det när Victoria Carlsson och hennes storpudlar visade 
på hur man går en rallylydnadsbana. Bengt-Åke Bligård imponerade med sin storpudel när han visade fler-
talet av de moment som ingår i tävlingslydnad. Avslutningsvis fick alla som ville prova på dessa tre 
aktiviteter. Vi är mycket glada över att så många deltagare visade stort intresse och engagemang kring den 
arbetande pudeln. 
Tack till alla som ställde upp med instruktioner, praktiska anordnadet, fika och korvgrillning!  
 

Bästa ungdom 
Styrelsen har under året beslutat att utse bästa ungdom. Tanken bakom är att fånga upp våra yngre 
medlemmar och se till att de stannar kvar och förhoppningsvis vill bli aktiva i föreningen. Statuterna går att 
finna på hemsidan under fliken tävlingsresultat. Tävlingsgrenar är bruks (spår, sök, rapport), lydnad, 
rallylydnad och agility. Föraren fyller högst 20 år under tävlingsåret och är medlem i avdelningen.  
 
Uppfödarkommittén  
Christel Tevin - sammankallande  
Doris Backe  
Helena Ingvarson 
Mikael Nilsson 
 

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

Uppfödarträff angående RAS 
Söndagen den 24 januari samlades 17 medlemmar i Betelkyrkan i Höör för att diskutera revidering av RAS- 
Rasspecifik Avelsstrategi för pudel. Till mötet hade Lena Tellberg bjudits in som representant för CS och 
som kunde svara på frågor och klargöra det som kanske var otydligt. Frågan om valphänvisningsregler tog 
stort utrymme och övrigt som diskuterades var syftet med RAS, vilka mål vi har för RAS och hur vi mäter 
dem, avelsregler och HD. 
 

Uppfödarträff om foderlära den 23 februari i Sydskånska kennelklubbens lokaler i Arlöv. 
Södra hade bjudit in Anna Friberg från Tree of Pets, SPK:s huvudsponsor, för att hålla en presentation om 
foderlära. De för bl.a. hundfoder av märkena Orijen och Acana. Anna började sin presentation med allmänt 
om foderlära för hundar. Hon berättade vidare om foder från Acana och Orijen. Båda är tillverkade i Kanada. 
Många frågor kom upp och alla deltog i kvällens diskussioner. SPK Södra bjöd på fika. Kvällen avslutades 
med att vi alla fick lite provpåsar med hundmat och godis att ta hem till våra hundar.  
Vi tackar Anna Friberg för en mycket lärorik och givande kväll! 
  

Uppfödarmöte angående den nya rasstandarden den 30 mars. 
Under sensommaren och hösten 2015 kom rasstandarden för revidering till CS. Onsdagen den 30/3 träffades 
vi i Lund, där Mikael Nilsson och Fredrik Nilsson, med hjälp av en mycket proffsig och snygg presentation 
guidade oss igenom förändringarna i den nya rasstandarden. Storpudlarna Calle och Asta fick hoppa in som 
modeller när det behövdes. Det var en väldigt trevlig och gemytlig kväll.  
Tack Mikael och Fredrik för att vi fick ta del av era kunskaper och tack till alla som deltog! 
 

Uppfödarträff angående revidering av nya RAS. 
Den 12 april träffades vi igen angående RAS och nu för att gå igenom den revidering som CS presenterat på 
årsstämman. SPK har ju i uppdrag att skicka in ett förslag till SKK:s avelskommitté. Mycket bra diskussioner 
fördes kring dokumentets struktur, rasbeskrivning, beskrivning av sjukdomar och slutligen dokumentets 
målformuleringar Våra synpunkter sammanställdes och skickades till CS. 
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Informationskvällar om index för HD  
Mikael Nilsson deltog under året på utbildning som SKK anordnat kring HD-index. Vi träffades i Lund den 3 
maj där Mikael Nilsson delade med sig av sina kunskaper i hur man kan använda HD-index. På ett 
pedagogiskt och bra sätt visade han vad som påverkar index, hur indexet förändras när t ex avkommor 
röntgats osv. Ytterligare en informationskväll om index för HD hölls den 20 juni, denna gång i Markaryd, då 
det var medlemmar som inte haft möjlighet att delta vid första tillfället. Och många var det som slöt upp. 
Tack Mikael för två mycket intressanta föreläsningar! 
 

Anatomikurs del 1 och del 2 
Den 14 och den 28 september fick alla intresserade möjlighet att gå vår anatomikurs med  
pudelspecialisten och domaren Fredrik Nilsson, som är Södras ordförande. Under del 1 pratade Fredrik  
om hundens anatomi, med inriktning på pudel. Under del 2 fick deltagarna själv att få testa på att känna  
på hundarna, bedöma och skriva kritik. En kurs som var mycket nyttig för oss pudelägare! 
 
Ekonomin 
Beträffande det ekonomiska resultatet av årets verksamhet och den ekonomiska situationen hänvisas till 
nedan redovisad balans- och resultaträkning och styrelsens förvaltningsberättelse för 2016.   
 
Slutord 
Styrelsen för Södra avdelningen har det här året haft en sammansättning av medlemmar med lång erfarenhet 
av framgångsrik uppfödning och utställningsverksamhet liksom användning av pudeln inom lydnad och 
andra aktiviteter och nya medlemmar med mer eller mindre erfarenhet av föreningsliv.  Arbetet i styrelsen 
har präglats av stor entusiasm och en mycket god gemenskap. Trots att arbetet ibland är mycket tidskrävande 
har det varit inspirerande och vi har haft roligt. Vi har fått bättre rutiner kring våra arrangemang vilket 
underlättar för oss och vi har lyckats få med oss medlemmar utanför styrelsen som helhjärtat jobbat 
tillsammans med oss. Ni är ovärderliga. Medlemsantalet är relativt konstant med en faktisk ökning 2016 av 6 
medlemmar. Ekonomin är fortsatt stabil och stark. 
 
Sjöbo den 26 januari 2017 
 
 
 
Fredrik Nilsson    Jessica Larsson Pettersson   
ordförande     v.ordförande    
 
 
 
Karin Mars     Doris Backe 
sekreterare     ledamot 
 
 
 
Emma Iversen                             Jenny Maltin    
ledamot     ledamot    
 
 
 
Anita Sjöholm                                                                     
ledamot      
 
 
 
Victoria Carlsson    Olivia Nastasijevic 
Suppleant     suppleant tom 21 mars 
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Svenska Pudelklubben södra avdelningen 
842000-5681 
 
Årsredovisning 2016 för  
Svenska Pudelklubben södra avdelningen 
 
Förvaltningsberättelse 
 
 
 
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 2016-01-01-2016-12-31. 
 
Vinsten för verksamhetsåret uppgår till 36 tkr. 
Inga investeringar är gjorda under verksamhetsåret. 
 
 
Förslag till behandling av vinsten. 
 
 
Styrelsen föreslår att årets vinst, 36 517,98 kr balanseras i ny räkning. 
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 Svenska Pudelklubben Södra  Sida:  1

 842000-5681  Resultatrapport  Utskrivet:  17-01-08
 Preliminär

 Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31  Senaste vernr:  144
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 16-01-01 - 16-12-31

 Perioden  Period fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Medlemsavgifter  53 060,00  49 910,00
 3030  Anmälningsavgifter utställning  132 480,00  112 125,00
 3040  Anmälningsavgifter övriga aktiviteter  25 010,00  31 100,00
 3050  Lotterier  12 000,00  10 750,00
 3060  Auktioner  0,00  3 306,00
 3061  Utställningskatalog  11 370,00  6 920,00
 3100  Intäkter försålda varor  550,00  0,00
 3110  Rosettförsäljning  21 419,00  13 963,00
 3120  Intäkter övriga  0,00  1 400,00
 3150  Almanackan  500,00  22 335,00
 3740  Öres- och kronutjämning  0,00  -0,02
 S:a Nettoomsättning  256 389,00  251 808,98

 Förändring av varulager
 4900  Lagerförändring  -15 138,92  -14 757,00
 S:a Förändring av varulager  -15 138,92  -14 757,00

 S:a Rörelseintäkter mm  241 250,08  237 051,98

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp till försäljning  -6 361,78  -15 583,67
 4011  Kostnader almanacka  0,00  -16 028,75
 4100  Arvoden domare/ringsekreterare  -20 978,44  -17 970,00
 4101  Resor domare/ringsekreterare  -12 310,00  -7 336,00
 4102  Resor övriga vid utställning  -9 720,20  -5 667,30
 4103  Lokalhyror utställning  -26 380,00  -27 572,00
 4104  Utställningsavgifter SPK CS  -8 080,00  -7 400,00
 4105  Utdelade priser  -23 507,20  -24 858,88
 4106  Utställningsavgifter SKK  -21 138,00  -16 490,00
 4107  Kost & logi domare/ringsekreterare  -7 234,00  -6 115,00
 4109  Kostnader övriga vid utställningar  -16 478,03  -11 074,50
 4110  RAS  -1 111,00  0,00
 4210  Årsmöte  -7 538,00  -5 430,13
 4211  Pudelfullmäktige  0,00  -13 705,00
 4212  Ordförandekonferens/verksamhetskonferens  -8 349,00  -2 901,26
 4213  Uppfödarmöten m m  -19 534,30  0,00
 4250  Pudelns dag  -1 041,30  -931,00
 4310  Lokalhyror, ej utställning  -500,00  -2 460,00
 4311  Resor övriga aktiviteter  -1 207,00  -8 124,04
 4312  Övriga kostnader aktiviteter  -1 212,00  -13 249,43
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -192 680,25  -202 896,96

 Bruttovinst  48 569,83  34 155,02

 Övriga externa kostnader
 5010  Lokalhyra  0,00  -1 400,00
 5612  Försäkring m m  , släp  -278,00  -737,00
 5800  Resor övriga administrativa  0,00  -259,00
 5910  Annonsering  -1 062,75  0,00
 6200  Telefonersättning  -2 985,00  -2 985,00
 6250  Porto  0,00  -1 190,00
 6310  Företagsförsäkringar  -570,00  -570,00
 6390  Övr kostnader  -79,00  0,00
 6450  Styrelsemöten  -4 308,10  -1 723,75
 6570  Bankkostnader  -1 466,00  -1 547,49
 6970  Tidningar, tidskrifter och facklitteratur  0,00  -725,00
 S:a Övriga externa kostnader  -10 748,85  -11 137,24

 Personalkostnader
 7520  Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet)  -1 303,00  -1 508,00
 S:a Personalkostnader  -1 303,00  -1 508,00
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 Svenska Pudelklubben Södra  Sida:  2

 842000-5681  Resultatrapport  Utskrivet:  17-01-08

 Preliminär
 Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31  Senaste vernr:  144

 Resultatenhet: Hela företaget

 Period: 16-01-01 - 16-12-31

 Perioden  Period fg år

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -204 732,10  -215 542,20

 Rörelseresultat före avskrivningar  36 517,98  21 509,78

 Rörelseresultat efter avskrivningar  36 517,98  21 509,78

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  36 517,98  21 509,78

 Resultat från finansiella investeringar
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 8310  Ränteintäkter  0,00  20,67

 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0,00  20,67

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

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  36 517,98  21 530,45

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  36 517,98  21 530,45

 Resultat före skatt  36 517,98  21 530,45

 Beräknat resultat  36 517,98  21 530,45

 8999  Redovisat resultat  -36 517,98  -21 530,45
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 Svenska Pudelklubben Södra  Sida:  1

 842000-5681  Balansrapport  Utskrivet:  17-01-08
 Preliminär

 Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31  Senaste vernr:  144
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 16-01-01 - 16-12-31

 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  11 010,00  -9 534,28  1 475,72
 S:a Varulager mm  11 010,00  -9 534,28  1 475,72

 Fordringar
 1510  Kundfordringar  19 465,00  -19 465,00  0,00
 1680  Fordran SPK CS  0,00  11 200,00  11 200,00
 S:a Fordringar  19 465,00  -8 265,00  11 200,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  2 540,00  1 606,00  4 146,00
 1930  Bank, 644 638 788  105 671,31  39 563,16  145 234,47
 1940  Bank, 903 782 893-7  120 061,80  0,00  120 061,80
 S:a Kassa och bank  228 273,11  41 169,16  269 442,27

 S:a Omsättningstillgångar  258 748,11  23 369,88  282 117,99

 S:A TILLGÅNGAR  258 748,11  23 369,88  282 117,99

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -218 848,91  -21 530,45  -240 379,36
 2019  Redovisat resultat  -21 530,45  -14 987,53  -36 517,98
 S:a Eget kapital  -240 379,36  -36 517,98  -276 897,34

 Långfristiga skulder
 2393  Avräkning Fredrik Nilsson  0,00  -995,00  -995,00
 2394  Avräkning Karin Mars  0,00  -995,00  -995,00
 2395  Avräkning Annika Kronberg  0,00  -995,00  -995,00
 S:a Långfristiga skulder  0,00  -2 985,00  -2 985,00

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  -16 388,75  15 456,10  -932,65
 2499  Andra övriga  kortfristiga skulder  -1 980,00  1 980,00  0,00
 2940  Upplupna sociala avgifter  0,00  -1 303,00  -1 303,00
 S:a Kortfristiga skulder  -18 368,75  16 133,10  -2 235,65

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -258 748,11  -23 369,88  -282 117,99

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



 

 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 

Svenska Pudelklubbens södra avdelnings verksamhetsplan för år 2017. 
 

Södra avdelningen jobbar alltid för pudelns bästa. Avdelningens styrelse kommer att ha minst 6 
styrelsemöten under året och inleder det nya arbetsåret med en Kick-off. I anslutning till denna Kick-off 
planerar vi också att bjuda in de medlemmar som anmält sig intresserade att bistå vid avdelningens olika 
utställningar och andra aktiviteter. 
 

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 och så hoppas vi 
att medlemmarna 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 2017 framställa en almanacka för pudelfolk till 2018.  
 

Medlemsvård och Pälsvård  
Under våren, den 8 och 9 april har vi bokat kurs i vardagsklippning i Svedala med Louise Ekbladh som 
ledare. Kursen återkommer i höst, 30 september och 1 oktober.  
Den 22 april har vi lyckats anlita Anki Nilsson för en dag med utställningsklippning och mer planering i 
ämnet är på gång.  

Och missa inte tillfället till två dagar i september/oktober med utställningsklippning de luxe. Tidigare år har 
vi avslutat lördagen med en fest dit alla medlemmar är välkomna. Mycket uppskattade arrangemang! 
Pudelns dag återkommer som vanligt den 6 juni och vi håller till på Hässleholmsgården. Alla välkomna! Här 
kommer att bjudas på smakprov av allt det pudeln kan. Föl med på hemsidan och Facebook! 
 

Uppfödarkommittén 
Kommittén planerar en föreläsning i vår och en till hösten. Idéer kring ämnen och föreläsare finns men då 
inget är helt klart återkommer vi i Nyhetsbrev och Pudelnytt. 
Att hålla RAS-dokumentet, kunskaperna fördjupade och levande tycker vi är viktigt och vi hoppas få tillfälle 
under året till det.  
 

Ombud  
Att under 2017 försöka få olika aktiviteter som våra ombud håller i.  
 
Kommittén för arbetande pudlar 
Att arrangera prova på aktiviteter för de olika grenarna för de arbetande pudlarna. 
 
Utställningskommittén 
I skrivande stund har vi inga datum för ringträning men vi återkommer. 
 

Utställningar  
SPK:södras Strömsnäsutställning Söndagen den 18 mars Plats: Ballhall, Strömsnäsbruk.  
SPK:södras Hässleholms utställning maj Söndagen den 21 maj Plats: Hässleholmsgården, Hässleholm.  
SPK:södras Hässleholm utställningen oktober Söndag 22 oktober Plats: Q-poolen, Hässleholm.  

Inofficiell utställning för alla raser lördag 21 oktober. Plats: Q-poolen, Hässleholm.  
Vi återkommer med sista anmälningsdag för respektive utställning liksom namn på vilka domare som blir 
aktuella. 
Information om detta kommer på hemsida, Nyhetsbrev och Pudelnytt. 
 
Styrelsen tar gärna emot förslag på aktiviteter, önskemål. Det är också angeläget tycker vi att aktiviteter 
arrangeras i olika delar i regionen så att man som medlem känner sig tillhöra klubben och är delaktig i 
gemenskapen som blir. Hör av er till oss i styrelsen! 
 
Välkomna till ett nytt år i SPK Södra avdelningen! 
 
	

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
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Förslag till budget för södra avdelningen 2017 
	

	
	

Förslag	till	budget	för	södra	avdelningen	2017

Utfall	15 Utfall	16 Förslag	17
Medlemsavgifter 49910 53060 54000
Anmälningsavgifter	övr.	aktiviteter	 31100 25010 25000
Försålda	varor 13963 21969 20000
Övriga	intänkter 4706 500
Lotterier	 10750 12000 10000
Annonser
Ränteintäkter 20 0
Almanackan 22335 500 0

Summa 132784 112539 109500

Anmälningsavgifter	utställningar 112125 132480 130000
Övriga	intäkter	utställningar		 6920 11370 8000

Summa	intäkter	 251829 256389 247500

Arvoden	domar	/ringsekriterare	 17970 20978 20000
Resor,	mat	,	logi	mm	för		 13451 19544 20000
domare/ringsekriterare
Lokalhyror	utställningar 27572 26380 27000
Utställningsavgifter	 23890 29218 29000
Priser 24859 23507 25000
övriga	kostnader	utställningar	 16742 26198 25000

Summa 124484 145825 146000

Inköp	till	försäljning 15584 6362 10000
Almanacka	 16029 0 20000
Årsmöte	 5430 7538 7500
Pudelfullmäktige	 13705 0 13000
Ordförandekonferens	 2901 8349 3000
RAS 0 1111 1000
Lokalhyror	ej	utställning	 3860 500 3000
Resor	övriga	aktiviteter	 8383 1207 7500
Pudelns	dag	 931 1041 2000
Övriga	kostnader	aktiviteter 13249 20746 23000
Förbrukningsm
Styrelsemöten 1724 4308 4000
Administrativa	kostnader	som 9262 7744 9000
porto,	telefon,	försäkringar	m	m	
Avskrivningar 0 0 0
Lagerförändring 14757 15139 -2000

Summa	utgifter	 230299 219870 247000

Vinst	eller	förlust	 21530 36518 500
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Valberedningens förslag till styrelse 
för SPK Södra avdelningen verksamhetsåret 2017. 

 
Ordförande för årsmötesförhandlingarna: Ken Lundahl 
 
Kvar i styrelsen till 2018 är följande 
Ordförande: Fredrik Nilsson - 2018 
Ledamot: Doris Backe -2018 
Ledamot: Jessica Larsson-Pettersson -2018 
 
Till val är följande förslag 
Ordinarie ledamöter 
Karin Mars    omval 2 år -2019 
Jenny Maltin   omval 2 år -2019 
Cecilia Hörnlund   nyval 2 år - 2019 
Christel Tevin   fyllnadsval 1 år - 2018 
 
Suppleanter 
Lene Strandvad  fyllnadsval 1 år - 2018 
Berit Petersson  nyval 2 år -2019 
 
Extern kassör  
Annika Kronberg  omval 
 
Revisorer  
Ingrid Nordqvist   omval 1år -2018 
Matts Ramstorp   nyval 1 år -2018 
 
Revisorsuppleanter 
Anki Nilsson   omval 1 år -2018 
Louise Ekbladh   omval 1 år -2018 
 
Förslag på ombud till pudelfullmäktige 
Fredrik Nilsson      
Jessica Larsson-Pettersson 
Mikael Nilsson      
Cecilia Hörnlund     
Karin Mars   
 
 
 
Valberedningen, Eslöv 20 januari 2017 
 
 
 
 
 
Lotta Hallberg                             Christel Tevin  Pia Ramstorp 
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Proposition 	

”Resultatberäkning och resultatredovisning för arbetande pudlar” 
 
Proposition från Södra avdelningens styrelse till Södra avdelningens årsmöte 2017. 
  

Under många år har Södra avdelningens metod för poängberäkning på de arbetande pudlarna varit föremål för 
diskussioner och påhopp. Styrelsen har nu kommit fram till att det måste komma en förändring till stånd. Vikten av att 
främja de arbetande pudlarna får inte gå förlorad på bråk och oenighet kring hur resultatberäkning och resultatlistor 
görs. Styrelsen anser att det är väldigt viktigt att framhäva de arbetande pudlarna för att visa på pudelns allsidighet. 
 

Styrelsen har noterat hur övriga avdelningar gör. Deras metodik att följa CS resultatlistor för arbetande pudlar är ett 
fungerande sätt. Styrelsen menar att för att kunna jämföra över landet måste därmed resultaten redovisas på samma 
sätt, med samma resultatredovisning hos alla avdelningarna.  
Utnämningen av Södras bästa i respektive tävlingsgren kommer då att ske genom att, på aktuell lista, notera den högst 
placerade medlem från Södra avdelningen. 
 

CS listor är följande:   
- Årets agilitypudel 
- Årets agilitypudel stor  
- Årets brukspudel 
- Årets lydnadspudel 
- Årets rallypudel 
- Årets viltspårpudel 

 

Detta anser styrelsen är en nödvändig åtgärd och med denna förändring hoppas vi att diskussionerna upphör liksom 
påhopp på ansvariga i Södra avdelningen styrelse.  
Vi hänvisar till CS hemsida angående regler och poängberäkning. 
 
Yrkande: 
Styrelsen för SPK Södra avdelningen yrkar att Södra avdelningen från och med 2017-01-01 följer de resultatlistor av 
vinnande arbetande pudlar som CS tar fram. Den medlem från Södra avdelningen som blir högst placerad på aktuell 
lista blir vinnare av Södras olika priser.  
 
På uppdrag för Svenska pudelklubben Södra avdelningens styrelse 
Sjöbo den 19 januari 2017 
 
  
Fredrik Nilsson 
ordförande 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 
AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 
 
 

Proposition  
 
 

Så beslöt SPK södras årsmöte den 5 februari 
 

        Avslag Bifall               Bifall med tillägg se bilaga 
 

Höör den 21 februari 
 
 
Karin Mars 
Svenska pudelklubben södra avdelning 
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                    Motion A 
 
Motion om vandringspris i Svenska Pudelklubbens södra avdelning 
 
Fram t.o.m. 2005 delade Svenska Pudelklubbens södra avdelning ut två vandringspriser på årsmötet.  
De två vandringspriserna gick till bästa utställningspudel och till bästa lydnadspudel enligt avdelningens statuter.   
 
Pudlarna utmärkte sig i andra tävlingsgrenar också och 2006 instiftades vandringspris för bästa agilitypudel och bästa 
brukspudel. 
 
Vandringspriset i lydnad, som vandrat sedan 1990, erövrades för alltid 2007. Ett nytt pris gällande från 2008 inköptes. 
2011 delades det första vandringspriset i agility ut för gott. Ett nytt inköptes och vandrar från 2012. 
2014 delades brukspriset ut för gott. Inget nytt pris inköptes. I stället delar man ut rosetter. 
Utställningspriset instiftades 1961 och på hemsidan kan man läsa namnen på alla vinnarna sedan 1985. Det är något det! Tänk om 
vi skulle ersätta det med en rosett! En närmast hädisk tanke. 
Nu tycker jag det är dags att återinföra ett vandringspris till bästa pudel i bruksgrenar. Jämförelsepoängen måste beräknas så 
rättvist det bara är möjligt. Ett rättvist system är att låta poängen vara direkt proportionell mot det uppnådda tävlingsresultatet. Det 
sättet att räkna användes i statuterna från 2006, samma som gäller centralt. Det är också ett enkelt sätt att räkna ut poängen. 
 
YRKANDE 
 
Att  Södra avdelningen återgår till att utse Årets Brukspudel 
 Använder statuterna från 2006 med samma sätt att beräkna poäng som gäller centralt. 
 Belönar med inteckning i ett nytt vandringspris. 
   
Simrishamn 2017-01-03 
 
 
Berit Lönnerstam 
 
 
 
 
 
  

Motion A 
Styrelsen yttrande: Styrelsen föreslår avslag på motionen med motiveringen att styrelsen i proposition 2017-01-
19 yrkar att Södra avdelningen från och med 2017-01-01 följer de resultatlistor för vinnande arbetande pudlar 
som CS tar fram. Den medlem från Södra avdelningen som blir högst placerad på aktuell lista blir vinnare av 
Södras olika priser samt likaledes föreslår styrelsen avslag på yrkande om belöning i ett nytt vandringspris då 
det enligt tidigare beslut skall vandringspriserna ersättas av rosetter allteftersom priserna löper ut. Detta följer 
diskussionerna inom andra hundorganisationer liksom SPK om reducering av vandringspriser 
 
 

Så beslöt SPK södras årsmöte den 5 februari 
 

      Avslag          Bifall         Bifall med tillägg se bilaga 
 

Höör den 5 februari 
 
 
Karin Mars 
Svenska pudelklubben södra avdelning 
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     Motion B 
 
Motion nr 2 om vandringspris i Svenska Pudelklubbens södra avdelning 
 
2010 fanns det fyra vandringspriser i Södra avdelningen. De delades ut till bästa utställningspudel, bästa lydnadspudel, 
bästa agilitypudel och bästa brukspudel. 
 
2011 blev rallylydnad en officiell tävlingsgren. Naturligtvis måste även bästa rallylydnadspudel utses. Under min tid i 
styrelsen var jag med om att detta blev verklighet. Någon hade tyvärr tidigare kläckt idén om att vandringspriser skulle avskaffas. 
Jag förstår att SPK centralt beslutade att avskaffa dem eftersom det är svårt med förflyttningen av priserna över hela landet mellan 
de olika avdelningarnas årsmöten. I vår avdelning är det knappast något problem. Jag var emellertid oklok nog att inte utmana idén 
trots att jag aldrig delat den åsikten. Därför blev det inget vandringspris men fr.o.m. tävlingsåret 2014 finns statuter för hur ”Bästa 
rallylydnadspudel” utses. I statuterna står det att priset delas ut på årsmötet och för mig betyder det att vinnaren skall få ett pris. 
 
Redan 2015, året efter priset instiftats, delades det i stället ut en rosett. Nu tycker jag det är dags att instifta ett vandringspris till 
bästa rallylydnadspudel. 
 
Ett vandringspris utstrålar status. Det gör inte rosetter. Framgångsrika rallypudlar vinner rosetter i mängd vid årets många 
tävlingar. 
 
YRKANDE 
 
Att  Södra avdelningen instiftar ett vandringspris till Årets Rallylydnadspudel. 
Simrishamn 2017-01-12 
 
 
Berit Lönnerstam 
S0502 
 
 
 
 
 
 
 
  
Motion B 
Styrelsen yttrande: Styrelsen föreslår avslag på motionen med motiveringen att det under flera år varit stora 
problem med vandringspriserna i det att det innebär ett stort arbete för de som skall hantera vandringspriserna 
administrativt och praktiskt. 
Vinnaren tilldelas rosett och registreras som årets vinnare på hemsidan.  
 
 

Så beslöt SPK södras årsmöte den 5 februari 
 

      Avslag          Bifall         Bifall med tillägg se bilaga 
 

Höör den 5 februari 
 
 
Karin Mars 
Svenska pudelklubben södra avdelning 
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                  Motion C 
 
Motion angående statuter för att kora bästa agilitytävlande storpudel 
 

På Pudelfullmäktige 2016 antogs en motion om hur bästa agilitytävlande storpudel skall utses. Storpudlar har 
alltid haft svårt att hävda sig mot snabbfotade vallhundar. Därför fick de egna statuter. Tidigare räknades 
endast resultat i klass 3 och därför föreslog jag i min motion förra året att detta skulle gälla även i de nya 
statuterna. Nu har det emellertid visat sig att 2017 kommer det troligtvis inte finnas någon storpudel tävlande 
i klass 3 och då blir ju de nya statuterna ett slag i luften. 
 

Efter regeländringarna i agility tävlar storpudlar i storleksklassen extra large. Där kommer även högt siktande 
bordercollies och kelpies att tävla p.g.a. att de internationella reglerna måste beaktas. Det innebär att det blir 
minst lika hård konkurrens om de främsta placeringarna som tidigare och storpudlar kommer alltjämt att ha 
stora svårigheter att över huvud taget komma till klass 3. 
 

För att varje år kunna utse en BÄSTA AGILITYSTORPUDEL måste vi följaktligen räkna resultat även från 
de lägre klasserna.  
 

2016 tävlade totalt 14 storpudlar agility, vilket är ungefär i paritet med antalet ”brukspudlar”. Om vi har ett 
enkelt sätt att beräkna poäng, så blir det inte särskilt betungande att ha hand om listan för storpudlar. 
 
YRKANDE 
Att SPK fastställer separata statuter för att kora årets bästa agilitytävlande storpudel; 
 

Pudeln skall vara registrerad i SKK. 
Föraren/ägaren måste vara medlem i SPK. 
Endast resultat från officiella tävlingar får räknas. 
Resultat från alla tre klasserna beaktas. 
Högst fem agilityklasser och fem hoppklasser får räknas. 
 

Poängberäkning: 
 Klass 1 Klass 2 Klass 3 
Felfritt lopp 5 p 6 p 7 p  
Högst fem fel (hinderfel eller tidsfel) 3 p 4 p 5 p 
Högst 10 fel (hinderfel + tidsfel) 2 p 3 p 4p 
Mer än 10 fel (hinderfel + tidsfel) 1 p 2 p 3 p 
 
Simrishamn 2017-01-13 
 
 
Berit Lönnerstam  
S 0502 
  
Motion C 
Styrelsen yttrande: Styrelsen föreslår bifall på motionen. 
 
 

Så beslöt SPK södras årsmöte den 5 februari 
 

      Avslag          Bifall         Bifall med tillägg se bilaga 
 

Höör den 5 februari 
 
 
Karin Mars 
Svenska pudelklubben södra avdelning 
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Motion D 
Motion om redovisning av resultat i olika tävlingsgrenar i SPK södra avdelningen 
 
För att man ska kunna jämföra olika prestationer och rangordna dem måste man hitta på något sätt att få fram 
jämförelsepoäng. Detta gäller alla grenar.  
 
Hur man får fram jämförelsepoängen går att läsa i statuterna. Jämförelsepoängen visar inte resultatet. Den är 
bara en nödvändig konstruktion för att kunna jämföra hur bra olika pudlar presterat. Det man vill veta är 
naturligtvis hur bra varje pudel faktiskt presterat. På hemsidan står det också att resultat skall vara möjliga 
att följa fortlöpande under året i alla grenar. 
 
Nedan finns en sammanställning över redovisningen för de olika tävlingsgrenarna på hemsidan 2016. 
 
TÄVLINGSLYDNAD 
Jämförelsepoängen får man genom att dividera tävlingsresultat med maxpoängen i klassen. I redovisningen 
för 2016 redovisas både de faktiska resultatpoängen och jämförelsepoängen. Det är jättebra för resultaten är 
grunden för jämförelsepoängen. 
Exempel från hemsidan 
Klass datum plats resultat jämförelsepoäng 
1 2016-03-05  Falkenberg 167,5 0.8375 
Elit 2016-03-19 Veberöds BK 251,5 0,7859     ( 0,7859375 mitt tillägg) 
 
BRUKS 
I redovisningen för bruks tas både de erhållna poängen med och de poäng man hittat på för att jämföra de 
olika ekipagen med varandra. Det är bra för resultaten på tävlingarna är det intressanta. 
Exempel från hemsidan 
Klass  datum plats resultat jämförelsepoäng 
Spår Lägre klass 2016-11-20 Åhus BK 457,0 6 Uppflyttning 
 
RALLYLYDNAD 
I redovisningen av rallyresultat får man inte veta vad pudeln fått för resultat på tävlingen. Genom att 
multiplicera resultatet med klassens koefficient (två decimaler) erhålls jämförelsepoängen med två decimaler. 
Endast jämförelsepoängen redovisas och den är bara intressant för rangordningen. Varför göra sådan 
skillnad? 
Nedan: Det exempel på hur en inrapportering kan se ut, som visades på hemsidan i september. Perfekt! 
Datum Arrangör Klass Poäng Koeff Jfr-poäng 
2016-06-18 Burlövs BK Fortsättning 78 1,03 80,34 
 
AGILITY 
Likadant som med rallylydnaden. Endast jämförelsepoäng redovisas. I agility säger den absolut 
ingenting om loppet. Poängen är helt ointressant utom för rangordningen.  
Den som är intresserad av agility vill veta hur det gått i loppet. Med redovisning av tävlingsresultatet blir 
dessutom systemet transparent och gör det lätt att se om resultatet är korrekt redovisat. Tidigare i höstas 
visades under en period alla behövliga uppgifter om loppen men de togs senare bort och nu får man bara se 
de uträknade jämförelsepoängen.   
 
Den tävlande skall lämna fyra uppgifter om varje individuellt lopp och dessa måste visas på hemsidan om 
den ska ge någon information om pudelns prestation;  
Vilken klass man tävlat i 
Antal hinderfel 
Vilken tid hunden haft i loppet  
Vilken referenstid (maxtid) domaren satt för just det loppet. 
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Sedan är det bara att använda excelprogrammet och lägga in dessa uppgifter i en formel, så räknar 
programmet ut jämförelsepoängen med en decimal. 
Redovisning av agilityresultat kan se ut så här 
Klass		 Datum									plats	 hinderfel	 tid	 ref.tid	 poäng	
A	3	 16-05-23						Kista	 0	 42,10	 45	 41,2	

H	1	
16-09	-17					
Karlskrona	 0	 30,08	 37	 31,2	

 
YRKANDE 
Att  Södra avdelningen i fortsättningen redovisar både tävlingsresultat och jämförelsepoäng i alla 

tävlingsgrenar på hemsidan.  
 
Simrishamn 2017-01-15 
 
 
Berit Lönnerstam 
S0502 
 
 

Motion D 
Styrelsen yttrande: Styrelsen föreslår avslag på motionen med hänvisning till styrelsens proposition 2017-01-19 
där styrelsen yrkar att Södra avdelningen från och med 2017-01-01 följer den poängberäkning och de 
resultatlistor av vinnande pudlar som CS tar fram.  
SPK CS redovisar centralt resultatlistorna på sin hemsida.  
Så beslöt SPK södras årsmöte den 5 februari 
 

      Avslag          Bifall         Bifall med tillägg se bilaga 
 

Höör den 5 februari 
 
 
Karin Mars 
Svenska pudelklubben södra avdelning 


