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    Svenska Pudelklubben Södra avdelningens årsmöte 

                den 9 februari 2020 i Betelkyrkan, Höör.  
      

Dagordning 
 

1. 	 Justering	av	röstlängd.		
2. 	 Val	av	ordförande	för	mötet.		
3. 	 Styrelsens	anmälan	om	protokollförare	vid	mötet.		
4. 	 Val	av	två	justerare	som	tillsammans	med	mötesordföranden	ska	justera	

	 protokollet.	De	valda	justerarna	är	dessutom	rösträknare.		
5. 	 Beslut	om	närvaro-	och	yttranderätt	förutom	av	avdelningens	medlemmar.		
6. 	 Fråga	om	mötet	blivit	stadgeenligt	utlyst.		
7. 	 Fastställande	av	dagordningen.		
8. 	 Styrelsens	verksamhetsberättelse	med	balans-	och	resultaträkning	samt	

	 revisorernas	berättelse.		
9. 	 Fastställande	av	balans-	och	resultaträkning	samt	beslut	om	enligt	dessa	

	 uppkommen	vinst	eller	förlust.		
10. 	 Styrelsens	rapport	om	de	uppdrag	föregående	årsmöte	givit	till	styrelsen.		
11. 	 Beslut	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen.					 	 	 	

	 	 1.	Beslut	om	styrelsens	förslag	till	verksamhetsplan		 	
	 	 2.	Beslut	om	styrelsens	förslag	till	rambudget		

12. 	 Val	av	ordförande,	ordinarie	ledamöter	och	suppleanter	i	styrelsen	enligt	§	7	
	 samt	beslut	om	suppleanternas	tjänstgöringsordning.		

13. 	 Val	av	två	revisorer	och	två	revisorssuppleanter	enligt	§	8	i	dessa	stadgar.		
14. 	 Val	av	valberedning	enligt	§	9	i	dessa	stadgar.		
15. 	 Val	av	eller	beslut	om	att	uppdra	åt	styrelsen	att	välja	ombud	och	suppleanter	

	 som	företrädare	för	avdelningen	vid	SPK:	s	stämma.		
16. 	 Beslut	om	omedelbar	justering	av	punkterna	13–15.		
17. 		 Övriga	ärenden	som	av	styrelsen	hänskjutits	till	årsmötet	eller	som	senast	tre	

	 veckor	före	ordinarie	årsmöte	anmälts	till	styrelsen.	Anmälan	om	sådant	
	 ärende	ska	vara	skriftlig.	Till	ärendet	ska	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	17	kan,	om	årsmötet	
	 så	beslutar,	ärendet	tas	upp	till	behandling	men	inte	till	beslut.		

18.  Årsmötets avslutande	
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Svenska Pudelklubben Södra avdelningens 
verksamhetsberättelse för år 2019 

 
Styrelsen för Svenska Pudelklubbens Södra avdelning avger härmed följande redogörelse  
för verksamhetsåret 2019. 
 

Årsmöte  
Avdelningens årsmöte avhölls lördagen den 9 februari 2019 på Hässleholmsgården i Hässleholm   
med 37 närvarande röstberättigade medlemmar. Mötet leddes av för årsmötet vald ordförande  
Karin Sjöholm Östlund. Årsmötet utsåg Karin Jansson Mars till sekreterare efter styrelsens förslag. 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  
Ordförande  Fredrik Nilsson    (mandat till 2020) 
Vice ordförande  Christel Tevin                        (mandat till 2020) 
Sekreterare  Karin Jansson Mars    (mandat till 2021) 
Ledamot  Doris Backe     (mandat till 2020) 
Ledamot  Jessica Larsson Pettersson                            (mandat till 2020) 
Ledamot  Cecilia Hörnlund  (mandat till 2021) 
Ledamot Lene Strandvad                                               (mandat till 2021) 
Suppleant Berit Petersson                           (mandat till 2020)  
Suppleant Jenny Pettersson                                    (mandat till 2021) 
 

Styrelsen har inte lyckats rekrytera någon kassör till styrelsen och har alltså under året saknat en  
person för uppdraget. De ekonomiska frågorna har handhafts av ordföranden.  
 

Styrelsens arbetsutskott 
Ordförande Fredrik Nilsson 
Vice ordförande Christel Tevin 
Sekreterare Karin Jansson Mars 
 

Firmatecknare 
Firmatecknare har avdelningens ordförande Fredrik Nilsson varit. 
 

Kommittéer 
   Avdelningen arrangerar utställningar, har uppfödarmöten med teman/föreläsningar , Pudelns dag och  
   andra aktiviteter och har för detta gjort en struturerad arbetsfördelning genom att bilda kommittéer  
   för de olika arbetsuppgifterna som följer med. Sammankallande i respektive kommitté är någon i styrelsen. 

Kommittén rekryterar själv deltagare till gruppen. Ju fler som blir intresserade och delaktiga i avdelningens 
aktiviteter destor större genomslag får avdelningens arbete. 

   Följande kommittéer har funnits under året:  
Informationskommittén: Jessica L Pettersson, sammankallande.  
Hemsida och facebook: Jessica L Pettersson, Jenny Maltin 
Pudelnytt: Cecilia Hörnlund, Doris Backe och Jenny Pettersson 
Pudelnytt arbetande pudlar: Laila Palén och Maria Lindh     
Nyhetsbrev: Jessica L Pettersson, Fredrik Nilsson          
Kommittén för arbetande pudlar:  Jenny Pettersson, sammankallande. 
Cecilia Hörnlund.  
Kommittén för medlemsvård och pudelvård:  Lene Strandvad, sammankallande. 
Christel Tevin.                                                               
Uppfödarkommittén:  Christel Tevin, sammankallande.  
Doris Backe, Mikael Nilsson.   
Styrelsen har under året startat upp revideringen av RAS och har för det delat in deltagare  
i grupper per för respektive storlek.  
RAS grupperna: för storpudel -     Lene Strandvad, Kristina Jansson, Berit Peterson 
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                   för mellanpudel - Doris Backe, Agneta Rahmberg,  
                                                Elisabeth Erlandsson, Christina Nilsson 
                   för dvärg och toy -Christel Tevin, Cecilia Hörnlund,  
                                                 Mikael Nilsson, Fredrik Nilsson.                              
  

Utställningskommittén:  uppdragen har varit fördelade enligt följande: 
Huvudansvarig:  Doris Backe 
Lokalansvarig:   Doris Backe  
Material- och släpansvarig: Jenny Maltin, Christel Tevin 
Administrationsansvarig för anmälningar, katalog och resultatredovisning:  
Berit Peterson och Fredrik Nilsson 
Prisansvarig: Doris Backe, Lene Strandvad 
Ringsekreteraransvarig: Karin Sjöholm Östlund 
Domaransvarig: Aleksandar Petrovic 
Rosettansvarig: Jenny Maltin 
 

Revisorer  
Annika Kronberg                                     (mandat till 2020) 
Matts Ramstorp                                       (mandat till 2020) 
 

Revisorsuppleanter  
Helena Ingvarson                                     (mandat till 2020)  
Lena Jernberg                                           (mandat till 2020) 
 

Valberedning  
Laila Palén, sammankallande (mandat till 2020)  
Agneta Rahmberg    (mandat till 2020) 
Lena Nilsson                                            (mandat till 2021) 
                    

Förberedande valberedning  
Elisabeth Erlandsson                         (mandat till 2020) 
Maria Lindh                         (mandat till 2020) 
Christina Nilsson                                      (mandat till 2020) 
 

Delegater till Pudelfullmäktige    
Till årsmötet hade valberedningen föreslagit följande delegater till Pudelfullmäktige den 6-7 april 2019: 
Cecilia Hörnlund  
Karin Mars  
Mikael Nilsson  
Jessica Larsson Pettersson 
Agneta Rahmberg   
  

Som suppleanter utsåg årsmötet: 
Elisabeth Erlandsson 
Helen Hettinger 
Lillan Holmberg 
Jenny Maltin 
Mikael Olsson 
Jenny Pettersson 
Görgen Rahmberg  
 

Styrelsesammanträden 
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande mötet som  
styrelsen hade den 9 februari i Hässleholm i direkt anslutning till årsmötet.  
Styrelsen har inte haft något fysiskt möte under året. Möjligheten att delta på styrelsemötena är  
större med telefonmöten då restid inte blir aktuellt.  
Styrelsemöten/telefonmöten har hållits den 14 januari, 29 januari, 9 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj,  
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17 juni och efter sommaren den 23 september,14 oktober och den 25 november.  
Inför utställningar och andra arrangemang har styrelsen sett det som nödvändigt att ha planeringsmöten 
för alla praktiska frågor som ska lösas, arbetsfördelning, beställning av rosetter, inköp av lotteripriser,  
gåvor till domare och ringsekreterare samt iordningsställande av lokalen med utrustning och 
blomsterarrangemang. Planeringsmötena anordnas av den kommitté som är aktuell, utställningskommittén , 
uppfödarkommittén etc. Sådana planeringsmöten har genomförts den 25 mars inför utställningen i Klippan, 
den 7 maj inför majutställningen i Hässleholm, den 22 april inför Pudelns dag och slutligen den 7 oktober 
inför utställningen på Q-poolen. 
Planeringsmöte har även hållits inför medlems-/uppfödarmötet på Hässleholmsgården den 14 april. 
 

Ombud 
Vi har två ombud i Södra avdelningen, för Blekinge Anki Nilsson och för Småland/Öland Yvonne 
Andersson. Vi har i Pudelnytt gått ut med information att alla kan kontakta våra representanter och tala  
om vad de vill ha för aktivitet t.ex. en pudelpromenad, vardagsvård eller något annat.  
Vi behöver allas förslag, små som stora så gör vi vad vi kan för att se till att de blir verklighet. 
Så kontakta ert ombud! 
 

Medlemsstatistik per den 31december 2019 
Under året noterar vi per den 31 december 2019 totalt  497 medlemmar (505) varav 402 (389) fullbetalande,  
64 (87) familjemedlemmar, 2 (2) hedersmedlemmar,  8(9) ständiga medlemmar,  
11(11) hundungdom samt 12 valpköpare/utlandsmedlemmar. Siffrorna inom parentes anger föregående år, 
2018. 
Utländska medlemmar flyttades till CS när SKK medlemsregister tog över medlemshanteringen. 
Centralstyrelsen och avdelningarna är överens om att en tydligare statistikredovisning där  
medlemsantalet, inkl de utländska, redovisas så att siffrorna går att jämföra mellan månader och år,  
dvs att man av statistiken kan utläsa trenden i  i medlemsutvecklingen. Frågan var uppe till diskussion  
på Verksamhetskonferensen i oktober 2019.  
 

Pudelfullmäktige den 6 och 7 april i Stockholm 
Södra avdelningen deltog i årets Pudelfullmäktige med av årsmötet utsedda delegater, Cecilia Hörnlund, 
Jessica Larsson Pettersson, Karin Mars, Mikael Nilsson och Agneta Rahmberg.  
Ur styrelsens verksamhetsberättelse  kunde noteras att medlemsantalet sjunker om än mycket marginellt, att 
BPH –beskrivna småpudlar har ökat och därmed gjort det möjligt att göra en 200-analys. När det gäller 
ekonomin konstaterades att medlemsavgifterna är den stora inkomstkällan därefter inkomster från 
utställningar och annonser i Pudelnytt. Vinsten har ökat i förhållande till föregående årsredovisning.   
Utöver dessa sedvanliga punkter på dagordningen informerade Barbro Teglöf om rcd-4, grupparbeten och 
diskussioner fördes om hur Pudelklubben kan få en positiv medlemsutveckling. Fredrik Nilsson och Mikael 
Nilsson informerade om arbetet kring kriterier för domare som ansöker om utökning av sitt rasregister med 
pudel. 
 

Verksamhetskonferensen den 26 och 27 oktober i Stockholm 
Christel Tevin och Karin Mars hade utsetts av styrelsen att representera Södra avdelningen på årets 
avdelningsmöte och verksamhetskonferens.  

Lördagens avdelningsmöte var ett väl sturkturerat och inspirerande möte med olika ämnen för diskussion. 
Det är oerhört värdefullt att kunna träffas och prata om hur man arbetar i de olika styrelserna. De frågor som 
togs upp var hur vi kan samverka avdelningarna emellan kring utställningar, aktiviteter, utbildningar, 
rutiner.Vi pratade kommnikation, hemsida, marknadsföring där materialet behöver uppdateras, ombuden, 
protokoll, katalogpris och anmälningsavgifter. 
Söndagens verksamhetskonferens  innehöll på dagordningen valphänvisningsregler, marknadsföring och 
medlemsvård,hemsida, medlemsstatistik, utökad web-grupp och ett förslag till val av domare till 
Pudelnationalen. Det utbyttes erfarenheter och idéer och det blev inspirerande diskussioner om hur man 
jobbar i avdelningarna. En tanke vi i Södra tagit med oss för fortsatt diskussion är behovet av fler ombud i 
vårt område för att täcka in hela vårt upptagningsområde. Ett par av avdelningarna samarbetar nära med 
Studiefrämjandet kring kurser pch lokalanvändning. Det har vi snabbt gjort till verklighet i Södra 
avdelningen där kontakter tagits och vi är välkomna i samarbetet.  
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Södra avdelningens utställningar 2019 
Rasspecial i Klippan den 30 mars. 
Årets första utställning hölls i Skånehallen i Klippan. 75 hundar var anmälda.  
Domare för dagen var Alberto Vergara, Italien. 
Fina vinster delades ut från våra sponsorer Orijen/Acana, Svedea, Brattpets och Propet.  
 
BIS 1   Ch Ninjia Kamuin Deigini  BIS-valp:        Engine Pompa och Ståt 
BIS-2  Xenia Of Wilma Black Swan  VETERAN: BIS-1  Ch Happy DancingHug Jean 
BIS-3  Ch Volgarus Maxandria  BIS-1 SAR:EngineFourth DimensionTesseract   
BIS-4  Smash Jp Start Dash                                          BIS-2 SAR:Dreams in RedZweet Dream Cookie 
                                                      BIS-3 SAR:Littlefun`sFantastic Four  

                        BIS-4 SAR:Silver Victori Cozy Boy 

 
Rasspecial/vårutställning i Hässleholm den 19 maj. 
Den 19 maj hade vi vår rasspecial på Hässleholmsgården i Hässleholm i samband med Nordskånska 
Kennelklubbens Nordic utställning. Hela 90 pudlar i de olika storlekarna var anmälda. 
Till denna utställning har styrelsen engagerat domarna Istvan Csik från Tyskland som dömde storlekarna 
stor, dvärg och toy samt Ivan Vasiljevic som dömde mellanpudlarna,   
Även vid detta tillfälle kunde vi dela ut fina priser från våra sponsorer Orijen/Acana, Svedea, Brattpets  
och Propet. 
 
 

BIR BIS-1 Ch Ninja Kamui-N Deigini    SAR  BIS-1:             Silver Victori A Window Open            
BIR BIS-2 Ch Brammarps Heart of Rosebar VETERAN BIS-1:   Ch HitmakersHold On To YourHat 
BIR BIS-3Mirisch Temptation  VALP BIS-1:          Amalfis Don Carlos 
BIR BIS-4Sotto Voce Never Say Never                         JUNIOR BIS-1:      Swanline´s Unchain My Heart     
 

VANDRINGSPRISER: 
- Claes o Florence Lindhs vandringspris till bästa mellanpudel gick till  Ninja Kamui-N Deigini   
- Vinny van Bavel van Bokhoven Vandringspris till BIS vinnande pudel Ninja Kamui-N Deigini   
- Canyans Vandringspris tilldelades  mellanpudel  SAR BIS-2 Engine Fourth Dimension Tesseract. 
 
Höstutställning i Hässleholm den 19 och 20 oktober på Q-Poolen.  
Inofficiell valp- och juniorutställning  
Årets inofficiella valp- och juniorutställning gick av stapeln den 19 oktober med 398 hundar anmälda.  
Temat var höst vilket symboliserades med  blommor i matchande höstfärger och äpplen i stora korgar som 
prydde ringarna.  
Fem domare dömde i varsin ring, Frederik Hansen Kien från Danmark, Kerstin Nilsson, Danmark och Mette 
Mörkegaard också från Danmark. Från Sverige Anna Friberg och Karin SjöHolm Östlund . Det skrevs 
diplom på löpande band. Best in show finalen dömdes av Kerstin Nilsson som också hade äran att döma 
Super BIS. Syskonklasser BIS dömde Frederik Hansen Kien och barn med hund dömdes av Mette 
Mörkegaard. 
ProPet hade skänkt leksaker liksom Svelands försäkringar och Alvas Hund o Häst foder och tuggbitar till  
alla de priser som delades ut. Vi vill tacka våra sponsorer och inte minst alla som väljer att stötta vår klubb 
genom att delta i våra olika aktiviteter, köpa lotter och anmäla era hundar till dessa utställningar och inte att 
förglömma alla som erbjuder sin värdefulla hjälp vid genomförandet av våra utställningar!  
 

Rasspecialen 20 oktober - Jubileumsutställning  
Årets sista specialutställning gick av stapeln den 20 oktober. I år var 78 hundar anmälda.   
Karin Sjöholm Östlund gjorde debut som domare i pudelringen med uppdraget att döma de olika 
storlekarna.Vi tackar alla utställare och domare med ringsekreterare för en mycket trevlig dag! 
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 BIS-1  Xenia of Wilma Black Swan                      SAR: BIS-1      In Red Zweet Dream Cookie 
BIS-2  ElstoWinnie the Pooh               VALP:BIS-1     Despacito S Tsvetochnoi Poljany  
BIS-3 Ninjia Kamui-N Deigini               JUNIOR:BIS-1 Club de Rahni´s Black Pilou 
BIS-4 DomesticDark DiscoverYour Dreams         VETERAN: BIS-1 KlagstorpsgårdensMan In The Mirror                                                                                                   
 

VANDRINGSPRISER: 
- Kennel WikingLine´s vandringspris och Tacchini´s VP  tilldelades Xenia of Wilma Black Swan.       
 
Kommittéernas verksamheter 2019 
Informationskommittén 
Uppdraget är att uppdatera Södra avdelningens hemsida och Facebook och att tillsammans  
med ordförande svara för material till Pudelnytt och Nyhetsbrev.  
 

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.  
 

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. Vi har även valt att jobba aktivt 
med Facebook inför våra utställningar. 
 

Nyhetsbrev 
Södra har under 2019 skickat ut ett Nyhetsbrev. Där informerades om gavs program för Pudelns dag och 
även den då kommande klippkursen med Jes Breinholt Carlsen. 
  
Utställningskommittén 
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. 
Under 2019 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 stor gemenskap i arbetet. 
 

Kommittén för medlemsvård och pudelvård  
En del i 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. Den andra delen  
är att tillgodose medlemmarnas önskemål kring klippning/vardagsvård etc. av sina pudlar.  

De aktiviteter som kommittén anordnat under året har varit Pudelns Dag, Klipphelg med fest i oktober 
och medverkan på Djurens Dag på Jägersro i augusti anordnad av Sydskånska Kennelklubben. 
 

Pudelträff i Ugglebo den 5 maj 
I syfte att sprida aktiviteterna geografiskt i Södra avdelningen bjöd Cecilia Hörnlund in till en träff i Påryd 
och medlemmar från Kalmar, Växjö, Nybro, Läckeby och Mörlunda kom. Det blev en dag med en massa 
pudelprat, lite ringträning och vardagsvård på nos och fot. Det blev en mycket uppskattad dag. 
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Pudelns Dag den 6 juni 
Pudelns dag på Hässleholmsgården på  Sveriges Nationaldag blev åter igen ett uppskattat arrangemang av 
glada pudelägare som strömmade till.  Ett 60-tal pudelenstusiaster hade slutit upp. Antalet ökar för varje år 
vilket vi vill tolka som att Pudelns dag är ett etablerat arrangemang som fler och fler känner till. 
Evenemanget växer! 
Programmet erbjöd som vanligt många aktiviteter. Tipsrundan i härligt väder och lotteri med fina priser. Fika 
bjöds det på under dagen. Vid lunchtid bjöds det på korv och dricka.Ett fullspäckat program med pudelvård, 
ringträning och Drive-in utställning sträckte sig över större delen av dagen. Barn med hund lockade detta år 
flera deltagare. Nytt för i år var information och visning av specialsök. Man kunde prova på agility, 
rallylydnad och några pudeltrix.  
SPK Södra vill tacka alla deltagare som kom och rikta ett stort Tack till till alla som var med och 
arrangerade, ingen nämnd, ingen glömd. Utan er hjälp hade vi inte kunnat ro detta arrangemang i land! Det	
finns	plats	för	fler,	både	deltagar	och	aktiviteter	så	bjud	in	era	pudelvänner	och	valpköpare.		
	

Djurens dag 24 augusti 
Sydskånska kennelklubben gick under året ut med erbjudande till alla specialklubbar om att representera  
på Djurens dag den 24 augusti, då Jägersro trav- och galopp hade en familjedag. Här anordnades 
uppvisningar med räddningshundar, nosework, kapphundar, draghundar, agility.  
Södra avdelningen deltog med en mindre monter. Medlemmar visade upp sina dvärpudlar och storpudlar. 
Medlemmar i klubben ställde också upp i paraden för uppvisning. Många ställde frågor om pudeln som  
ras. Vi visade klippning på en mellanpudel och broschyrer delades ut. Stort tack till gänget som såg till  
att arrangemanget kunde genomföras.  
 

Klipphelg 5 och 6 oktober. 
Till årets klipphelg hade styrelsen engagerat Jes Breinholt Carlsen, Kennel Brei Ca´s, Danmark. 
Under lördagen visade Jes Breinholt Carlsen klippning av kontinental lejon på storpudel och second  
puppy på mellanpudel.  
På lördagkvällen hade Södra ordnat en fest där alla medlemmar var välkomna. God mat och trevlig  
samvaro. Jes utmanades att utföra en del moment i ett Quiz som handlade om honom. 
Söndagen ägnades åt klippning av egna hundar under ledning och rådgivning av Jes. Dagen avslutades 
med utdelning av diplom till deltagarna för genomgången kurs. 
 

Kommittén för arbetande pudlar 
Kommittén har ansvarat för frågor och aktiviteter som rör lydnad, agility och rallylydnad.  
Kommittén har framför allt arbetat med Pudelns Dag med många olika aktiviteter.  
Kommittén har lämnat synpunkter i remiss från SKK rörande regler i rallylydnad. Ett par av medlemmarna, 
Maria Lindh och Laila Palén har engagerats att skriva några rader i Pudelnytt kring aktiviterer som de 
deltagit i med arbetande pudlar vilket vi uppskattar mycket. Styrelsen har en målsättning att bättre beskriva 
och betona denna grupp av pudlar. 
 

Uppfödarkommittén  
Uppfödarkommittén har arbetat med avdelningens uppfödar- och avelsfrågor.  
 

Medlems- och uppfödarmöte den 14 april på Hässleholmsgården i Hässleholm.  
Ämnet för årets första uppfödar-/medlemsmöte var RAS och uppstarten av revideringen. 
Tretton intresserade kom för att diskutera och delades in i grupper efter pudelns storlekar. Grupperna  
fick i uppgift  att gå igenom RAS utifrån ”sin storlek” och skriva ner sina synpunkter och förslag till 
revideringar.Dessa sammanställdes för att följas upp på nästa uppfödar-/medlemsmöte den 14 september. 
Detta senare möte ställdes in då endast två tackat ja till inbjudan. 
 

Ekonomin 
Beträffande det ekonomiska resultatet av årets verksamhet och den ekonomiska situationen hänvisas till 
nedan redovisad balans- och resultaträkning och styrelsens förvaltningsberättelse för 2019.   
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Slutord 
Värt att notera för 2019 är Pudelns dag, ett arrangemang som ökar år från år och verkligen  
har blivit etablerat. Flera som kanske tänker köpa pudel kommer med sin  nyfikenhet på pudeln som ras. 
Klipphelgen i oktober fick också en stor uppslutning och festen på lördagkvällen är populär. Vår  
inofficiella utställning i Q-poolen lockade i år ett rekord av deltagare, 398 valpar och juniorer. Roligt är 
också att vi startat upp revideringen av RAS. Vi är ute i god tid och hinner diskutera igenom de olika 
områdena i dokumentet. Ett bra år som leder till fortsatt bra arbete i avdelningen. 
 
Lund  den  28 januari 2020 

 
Fredrik Nilsson    Christel Tevin   
ordförande     v.ordförande    

 
Karin Jansson Mars    Doris Backe 
sekreterare     ledamot 

 
Jessica Larsson Pettersson                         Cecilia Hörnlund    
ledamot     ledamot    

 
Lene Strandvad                                                                
ledamot      

 
Berit Petersson    Jenny Pettersson 
suppleant     suppleant  

 
 
Årsredovisning 2019 för  
Svenska Pudelklubben södra avdelningen 
 
Förvaltningsberättelse 
 
 
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 2019-01-01-2019-12-31. 
 
Vinsten för verksamhetsåret uppgår till 30 tkr. 
Inga investeringar är gjorda under verksamhetsåret. 
 
 
Förslag till behandling av vinsten. 
 
 
Styrelsen föreslår att årets vinst, 30 258,91 kr balanseras i ny räkning. 
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 Svenska Pudelklubben Södra  Sida:  1(2)

 842000-5681  Resultatrapport  Utskrivet:  20-02-03
 Preliminär  13:15

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  106
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden  Period fg år
 Rörelsens intäkter mm

 Nettoomsättning
 3010  Medlemsavgifter  38 165,00  40 070,00
 3030  Anmälningsavgifter utställning  159 880,00  130 490,00
 3040  Anmälningsavgifter övriga aktiviteter  18 590,00  3 942,00
 3050  Lotterier  0,00  10 000,00
 3100  Intäkter Pudelns dag  3 119,50  0,00
 3110  Intäkter försäljning utställning  34 859,00  23 847,00
 3740  Öres- och kronutjämning  0,00  -0,88
 S:a Nettoomsättning  254 613,50  208 348,12

 Förändring av varulager
 4900  Lagerförändring  -910,00  6 340,00
 S:a Förändring av varulager  -910,00  6 340,00

 Övriga rörelseintäkter
 3960  Valutakursvinster  0,00  133,29
 S:a Övriga rörelseintäkter  0,00  133,29

 S:a Rörelseintäkter mm  253 703,50  214 821,41

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp till försäljning  -9 571,00  -810,00
 4100  Arvoden domare/ringsekreterare  -18 500,00  -17 680,00
 4101  Resor domare/ringsekreterare  -12 983,50  -9 944,00
 4102  Resor övriga vid utställning  -8 589,40  -9 849,80
 4103  Lokalhyror utställning  -18 588,00  -19 541,00
 4104  Utställningsavgifter SPK CS  -6 680,00  -6 470,00
 4105  Utdelade priser  -40 358,38  -52 432,79
 4106  Utställningsavgifter SKK  -24 437,00  -22 562,00
 4107  Kost & logi domare/ringsekreterare  -7 079,60  -7 819,40
 4109  Kostnader övriga vid utställningar  -6 572,00  -17 745,96
 4210  Årsmöte  -12 445,56  -9 893,40
 4211  Pudelfullmäktige  -18 659,00  -17 798,00
 4212  Ordförandekonferens/verksamhetskonferens  -5 442,00  -6 213,00
 4213  Uppfödarmöten m m  -14 851,31  -5 359,12
 4250  Pudelns dag  -4 561,50  -6 834,15
 4310  Lokalhyror, ej utställning  -715,00  0,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -210 033,25  -210 952,62

 Bruttovinst  43 670,25  3 868,79

 Övriga externa kostnader
 5410  Förbrukningsinventarier  0,00  -2 381,00
 5460  Förbrukningsmaterial  -324,00  0,00
 5612  Försäkring m m  , släp  -218,00  -204,00
 5910  Annonsering  -110,84  0,00
 5990  Övriga kostnader för reklam och PR  0,00  -500,00
 6200  Telefonersättning  -2 985,00  -2 985,00
 6250  Porto  0,00  -99,00
 6310  Företagsförsäkringar  -570,00  -570,00
 6450  Styrelsemöten  -2 000,00  -349,65
 6570  Bankkostnader  -2 334,50  -1 786,00
 S:a Övriga externa kostnader  -8 542,34  -8 874,65

 Personalkostnader
 7331  Skattefria bilersättningar  0,00  -651,20
 7510  Sociala avgifter  -2 654,00  -2 010,00
 7610  Utbildning  -2 215,00  -950,00
 S:a Personalkostnader  -4 869,00  -3 611,20

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -223 444,59  -223 438,47
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 Svenska Pudelklubben Södra  Sida:  2(2)

 842000-5681  Resultatrapport  Utskrivet:  20-02-03
 Preliminär  13:15

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  106
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden  Period fg år

 Rörelseresultat före avskrivningar  30 258,91  -8 617,06

 Rörelseresultat efter avskrivningar  30 258,91  -8 617,06

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  30 258,91  -8 617,06

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  30 258,91  -8 617,06

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  30 258,91  -8 617,06

 Resultat före skatt  30 258,91  -8 617,06

 Beräknat resultat  30 258,91  -8 617,06

 8999  Redovisat resultat  -30 258,91  8 617,06
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 Svenska Pudelklubben Södra  Sida:  1(1)

 842000-5681  Balansrapport  Utskrivet:  20-02-03
 Preliminär  13:14

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  106
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 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  13 540,00  -910,00  12 630,00
 S:a Varulager mm  13 540,00  -910,00  12 630,00

 Fordringar
 1680  Fordran SPK CS  10 085,00  -3 770,00  6 315,00
 S:a Fordringar  10 085,00  -3 770,00  6 315,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  3 328,00  -1 714,00  1 614,00
 1930  Bank, 644 638 788  160 918,13  44 791,91  205 710,04
 1940  Bank, 903 782 893-7  120 061,80  0,00  120 061,80
 S:a Kassa och bank  284 307,93  43 077,91  327 385,84

 S:a Omsättningstillgångar  307 932,93  38 397,91  346 330,84

 S:A TILLGÅNGAR  307 932,93  38 397,91  346 330,84

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -309 409,99  8 617,06  -300 792,93
 2019  Redovisat resultat  8 617,06  -8 617,06  0,00
 2099  Årets resultat  0,00  -30 258,91  -30 258,91
 S:a Eget kapital  -300 792,93  -30 258,91  -331 051,84

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  -4 755,00  -2 630,00  -7 385,00
 2499  Andra övriga  kortfristiga skulder  -375,00  -4 625,00  -5 000,00
 2710  Personalens källskatt  0,00  -240,00  -240,00
 2940  Upplupna sociala avgifter  -2 010,00  -644,00  -2 654,00
 S:a Kortfristiga skulder  -7 140,00  -8 139,00  -15 279,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -307 932,93  -38 397,91  -346 330,84

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

	

Till	årsmötet	i	Svenska	Pudelklubben	södra	avdelning	

	

Vi	har	granskat	årsredovisningen	och	räkenskaperna	samt	styrelsens	förvaltning	i	Svenska	
Pudelklubben	södra	avdelningen	för	räkenskapsåret	2019.	

Det	är	styrelsen	som	ansvarat	för	räkenskapshandlingarna	och	förvaltningen,	vårt	ansvar	är	
att	uttala	oss	om	redovisningen	och	förvaltningen	på	grundval	av	vår	revision.	

	

Revisionen	har	utförts	i	enlighet	med	god	revisionssed	i	Sverige.	Vår	revision	har	innefattat	
granskning	av	ett	urval	av	underlagen	för	belopp	och	annan	information	i	
räkenskapshandlingarna,	redovisningsprinciperna	och	styrelsens	tillämpning	av	dessa,	Vi	har	
vidare	bedömt	styrelsens	arbetsordning	och	däri	ingående	attestrutiner.	

	

Vi	anser	att	vår	revision	ger	oss	rimlig	grund	för	våra	uttalanden	nedan.	

	

Redovisningen	har,	trots	att	styrelsen	saknat	ordinarie	kassör,	upprättats	i	enlighet	med	god	
revisionssed.	Styrelsen	har	även	haft	god	arbetsordning	och	attestrutiner,	varför	vi	tillstyrker	
att:	

	

• Resultaträkningen	och	balansräkningen	fastställs	
• Resultatet	disponeras	enligt	förslag	i	verksamhetsberättelsen		
• Styrelsens	ledamöter	beviljas	ansvarsfrihet	för	räkenskapsåret	

	

Dalby	den	31	januari	2020		 	 Malmö	den	31	januari	2020	

	

	

	

	

Annika	Kronberg	 	 	 Matts	Ramstorp	
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Svenska Pudelklubben Södra avdelningens  

verksamhetsplan för år 2020. 
 

Södra avdelningen jobbar alltid för pudelns bästa. Avdelningens styrelse kommer att ha minst 8 
styrelsemöten under året. 
 

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 arbetar med Södras hemsida, facebook och nyhetsbrev. Lämnar material till de fyra numren av 
Pudelnytt. 
  

Kommittéen för Medlemsvård och Pälsvård  
Under våren och redan den 22 februari har styrelsen bokat kura i vardagsvård med fortsättning den 7 mars. 
Kursen leds av Victor Nilsson och hålls i Eslöv.  
 
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. Följ med på hemsidan och Facebook! 
 
Kommittén för arbetande pudlar 
Att arrangera prova på aktiviteter för de olika grenarna för de arbetande pudlarna. 
 
Uppfödarkommittén 
Kommittén planerar en föreläsning i vår och en till hösten. Kommittén har lagt in vårens uppfödar-
/medlemsmöte den 8 mars. Huvudämnet är fortsättning på diskussionerna/revideringen av RAS och mötet 
är hos ProPet i Svalöv. Där kommer också ges tillfälle till att handla något till hunden. Som vanligt bjuder 
vi på fika. 
 
Utställningskommittén 
Kommittéen har huvudansvaret för de tre utställningar som Södra avdelningen arrangerar under året, 29 
mars i Klippan och 19 maj på Hässleholmsgården i Hässleholm, Södras inofficiella utställning för alla 
raser den 17 oktober i Q-poolen och slutligen rasspecialen den 18 oktober, även denna på Q-Poolen i 
Hässleholm. 
 

Ombud  
Att under 2020 försöka få olika aktiviteter som våra ombud håller i.  
 

  
Som alltid tar 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 styrelsen! 
 
Välkomna till ett nytt år i SPK Södra avdelningen! 
 
För styrelsen  
 
Karin Mars 
Sekr.Södra avdelningen 
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Förslag till budget för södra avdelningen 2020 

	
	

Förslag	till	budget	för	södra	avdelningen	2020

Utfall	2018 Utfall	19 Förslag	2020
Medlemsavgifter 40070 38165 40000
Anmälningsavgifter	övr.	aktiviteter	 3942 18590 10000
Försålda	varor
Övriga	intänkter 3120
Lotterier	 10000

Summa 54012 59875 50000

Anmälningsavgifter	utställningar 130490 159880 145000
Övriga	intäkter	utställningar		 23847 34859 35000
Valutakursvinst 133

Summa	intäkter	 208482 254614 230000

Arvoden	domar	/ringsekriterare	 -17680 -18500 -20000
Resor,	mat	,	logi	mm	för		 -17763 -20063 -21000
domare/ringsekriterare
Lokalhyror	utställningar -19541 -18588 -20000
Utställningsavgifter	 -29032 -31117 -30000
Priser -52433 -40358 -45000
övriga	kostnader	utställningar	 -27596 -15161 -27500

Summa -164045 -143787 -163500

Inköp	till	försäljning -810 -9571 -5000
Årsmöte	 -9893 -12446 -10000
Pudelfullmäktige	 -17798 -18659 -20000
Ordförandekonferens	 -6213 -5442 -6000
RAS -1000
Lokalhyror	ej	utställning	 -715 -1000
Resor	övriga	aktiviteter	 -500
Pudelns	dag	 -6834 -4562 -5000
Uppfödarmöten	m	m -5359 -14851 -10000
Försäkringar -774 -788 -1000
Styrelsemöten -350 -2000 -1000
Administrativa	kostnader	som -7751 -5755 -8000
porto,	telefon,	försäkringar	m	m	
Utbildning -950 -2215
Milersättning -651
Lagerförändring 6340 -910
Arbetsgivaravgifter -2010 -2654 -2000

Summa	utgifter	 -217098 -224355 -234000

Vinst	eller	förlust	 -8616 30259 -4000
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Valberedningens förslag till styrelse 
för SPK Södra avdelningen verksamhetsåret 2020. 

 
Ordförande	för	årsmötesförhandlingarna:	Karin	Sjöholm	

Till	val	är	följande	förslag:	

Ordförande		 2	år		

Christel	Tevin			 	

Ordinarie	ledamot		2	år		

Annette	Lundfall		nyval	

Aleksandar	Petrovic	nyval	

Emma		Järleswärd		nyval	

		 		

Suppleanter:		 2	år	

Nancy	Andreasson	nyval	

		

Revisorer:	1år	

	Matts	Ramstorp		

Annika	Kronborg	 	 		

Revisorsuppleanter:	1	år	

Sten	Pettersson		

	

Svalöv	2020-02-04	

Valberedningen		

	

	

Laila Palén       Lena Nilsson  Agneta Rahmberg  	
	
 
 

	

 
 


