
  

 

 

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens 

verksamhetsberättelse för år 2020 

 

Styrelsen för Svenska Pudelklubbens Södra avdelning avger härmed följande redogörelse  

för verksamhetsåret 2020. 
Årsmöte  

Avdelningens årsmöte avhölls lördagen den 9 februari 2020 i Betelkyrkans samlingslokal i 

Höör med 33 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  Christel Tevin    (mandat till 2021) 

Vice ordförande  Cecilia Hörnlund                        (mandat till 2021) 

Kassör Annette Lundfall                                                (mandat till 2022) 

Sekreterare  Karin Jansson Mars    (mandat till 2021) 

Ledamot  Lene Strandvad     (mandat till 2021) 

Ledamot  Emma Jarleswärd                            (mandat till 2022)tom 201130 

Ledamot  Aleksandar Petrovic  (mandat till 2022) 

Suppleant Jenny Pettersson     (mandat till 2021)  

Suppleant Nancy Andreassen                                    (mandat till 2022) 

 

Styrelsens arbetsutskott 
Ordförande Christel Tevin 

Vice ordförande Cecilia Hörnlund  

Sekreterare Karin Jansson Mars 

 

Firmatecknare 
Firmatecknare har avdelningens ordförande Christel Tevin och kassör Annette Lundfall varit. 
 

Kommittéer 
   I år har Coronapandemin drabbat oss med restriktioner för anordnande av tävlingar och andra 

sammankomster. Ett vanligt år arrangerar avdelningen utställningar, har uppfödarmöten med 

teman/föreläsningar, Pudelns dag och andra aktiviteter och har för detta gjort en strukturerad 

arbetsfördelning genom att bilda kommittéer för de olika arbetsuppgifterna som följer med. 

Sammankallande i respektive kommitté är ledamot i styrelsen. Kommittén rekryterar 

självständigt deltagare till gruppen. Ju fler som blir intresserade och delaktiga i avdelningens 

aktiviteter desto större genomslag får avdelningens arbete. 

   Följande kommittéer har funnits under året:  

Informationskommittén: Aleksandar Petrovic, sammankallande.  

Kommittén för arbetande pudlar: Jenny Pettersson, sammankallande. 

Emma Jarleswärd.  

Kommittén för medlemsvård och pudelvård:  Lene Strandvad, sammankallande. 

Uppfödarkommittén:  Christel Tevin, sammankallande. 



Styrelsen har under året haft ambitionen att fortsätta revideringen av RAS men har endast 

kunnat träffas vi ett tillfälle.                 

Utställningskommittén:  uppdragen har varit fördelade enligt följande: 

Huvudansvarig:  Cecilia Hörnlund 

Lokalansvarig:   Doris Backe  

Material- och släpansvarig: Nancy Andreassen 

       Administrationsansvarig för anmälningar, katalog och resultatredovisning: Aleksandar 

Petrovic 

Prisansvarig: Jenny Maltin 

Ringsekreteraransvarig: Karin Sjöholm Östlund 

Domaransvarig: Aleksandar Petrovic 

Rosettansvarig: Cecilia Hörnlund 
 

Revisorer  
Annika Kronberg                                     (mandat till 2021) 

Matts Ramstorp                                       (mandat till 2021) 
 

Revisorsuppleanter  
Sten Pettersson                                         (mandat till 2021)  

Lillan Holmberg                                       (mandat till 2021) 
 

Valberedning  
Louise Wilson, sammankallande (mandat till 2021)  

Ian Dilton                          (mandat till 2022) 

Jonna Silwergård                                     (mandat till 2021) 

                    

Delegater till Pudelfullmäktige    
Till årsmötet hade valberedningen föreslagit följande delegater till Pudelfullmäktige den 10-

11 april 2020: 

Cecilia Hörnlund  

Annette Lundfall  

Mikael Nilsson  

Kicki Nielsen 

Agneta Rahmberg   

 

Som suppleanter utsåg årsmötet: 

Christel Tevin 

Jessica Larsson Pettersson 

Karin Jansson Mars    

 

Styrelsesammanträden och övrig administration 

Under året har styrelsen haft 15 protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande 

mötet som styrelsen hade den 9 februari i Höör i direkt anslutning till årsmötet.  

Styrelsen har haft ett fysiskt möte under året. Corona-pandemin med Folkhälsomyndighetens 

restriktioner har begränsat lämpligheten av att ha fysiska möten. Styrelsen hade i början av 

året telefonmöten. SPK övergick under året till ett system för digitala möten via ZOOM och 

med en senare övergång till Teams. Systemen har använts av avdelningarna inom SPK.  

 

 

 



Möjligheten att delta på styrelsemötena är också större med telefonmöten/digitala möten då 

restid inte blir aktuellt. Med lite inkörningsproblem har alla varit nöjda med den nya 

mötesformen. 

Styrelsemöten har hållits den 14 januari, 26 januari, 9 februari, 8 mars, 11 mars extrainsatt, 27 

mars, 22 april, 9 juni, 24 juni och 4 augusti och efter sommaren den 24 augusti, 1 september, 

6 oktober,  3 november och 21 december.  

I övrigt har styrelsen hela tiden haft en aktiv bevakning av de förändringar som varit och är 

konsekvenser av Coronapandemin. SKK har snabbt förmedlat information om läget kring 

restriktioner och rekommendationer och både beslutat om inställda utställningar och andra 

aktiviteter och lämnat rekommendationer till special- och länsklubbar.  

Styrelsen har för avdelningens räkning haft en lokal hos ProPet i Svalöv där administration, 

protokoll och skrivelser, vandringspriser och utställningsmaterial förvarats på ett 

lättillgängligt sätt. Lokalen är nu avvecklad och inventarier och övrigt innehållet fördelat hos 

styrelseledamöter och lokal i Eslöv. Inventarier inkluderar avdelningens släp som använd för 

transport av material till utställningar och andra arrangeman.  

Protokoll från 1955 och ekonomirapporter har tagits om hand enligt 

dokumenthanteringsplanen och nu arkiverats hos Arkivcentrum Syd i Lund där styrelsen har 

tecknat ett hyresavtal. Även dokumentation kring priser och utdelning av vandringspriser 

under åren går att finna i arkivet.  

 

Ombud 
Vi har två ombud i Södra avdelningen, för Blekinge Anki Nilsson och för Småland/Öland 

Yvonne Andersson. Anki Nilsson har under året avsagt sig uppdraget. 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.  

 

Medlemsstatistik per den 31december 2020 
Under året noterar vi per den 31 december 2020 totalt 514 medlemmar (497) varav 428      

(402) fullbetalande, 60 (64) familjemedlemmar,  2 (2) hedersmedlemmar,  7 (8) ständiga 

medlemmar samt 9 (12) valpköpare. Siffrorna inom parentes anger föregående år 2019. 

Utländska medlemmar flyttades till CS när SKK medlemsregister tog över 

medlemshanteringen. Centralstyrelsen och avdelningarna är överens om att en tydligare 

statistikredovisning där medlemsantalet, inklusive de utländska, redovisas så att siffrorna går 

att jämföra mellan månader och år, dvs att man av statistiken kan utläsa trenden i  

medlemsutvecklingen.  

 

Årsmötets uppdrag till styrelsen 
Årsmötet den 9 februari 2020 i Höör gav Södra avdelningen följande uppdrag: 

a.Fredrik Nilsson – angående utdelning av rosetter på avdelningens årsmöten 

Rosetterna är ett sätt att locka medlemmar till årsmötena samtidigt är det en fråga om     

kostnader och omfattande hantering. Styrelsen fick i uppdrag att diskutera och avge förslag i 

frågan.  

SPK har centralt beslutat att inga priser delas ut detta året då pandemin förhindrat   

genomförande av utställningar och andra tävlingar och således har inga listor skapats som 

grund för utdelning.  Styrelsen återkommer i frågan under 2021. 

b. Maria Wiener – angående rätten att ställa ut tvåfärgade pudlar.  
Maria Wiener har skickat skrivelser angående fråga om flerfärgade pudlar till SKKs 

standardkommitté med kopia till SPK CS ordförande samt SPK Södra avdelningens 

ordförande om rätten att få registrera flerfärgade pudlar för utställning.  



Styrelsen beslutade den 8 mars 2020 att inte vidare ta uppfrågan till diskussion med 

motiveringen att styrelsen inte finner skäl att avvika från FCI rasstandard eller det RAS som 

Svenska Pudelklubben arbetar efter i avel och uppfödning.    

 

Pudelfullmäktige den 31 maj  
Årets Pudelfullmäktige hölls via videolänk med delar av årsmötet utsedda delegater, Cecilia 

Hörnlund, Annette Lundfall och Karin Mars. Avdelningarna representerades av varsin 

röstbärande delegat. För Södra avdelningen var det Cecilia Hörnlund som för avdelningen bar 

4 delegatröster. Övriga delegater deltog med yttranderätt. 

Fredrik Nilsson valdes till ordförande efter Charlotta Gauffin. 

Ur SPK CS verksamhetsberättelse kunde noteras att medlemsantalet är 3222 betalande 

medlemmar, nästan exakt lika många som föregående år. Pudelrasen ligger på femte plats på 

listan över de 20 mest populära raserna i Sverige. Samma notering gjordes föregående år.  

Antal registrerade pudlar var 1628, en ökning med drygt 11 procent från året innan.  När det 

gällde ekonomin konstaterades att denna är god. Härutöver informerades om arbetet med den 

centrala hemsidan, om SAR -pudlar, om intresset för BPH och MH och om 

omvärldsbevakningen av utvecklingen kring flerfärgade pudlar, för att nämna några punkter. 

 

Verksamhetskonferensen den 24 och 25 oktober  
Styrelsen hade utsett Christel Tevin, Annette Lundfall och Karin Mars att representera Södra 

avdelningen på årets avdelningsmöte och verksamhetskonferens som också den blev ett 

digitalt möte via Teams.  

Lördagen inleddes med en gemensam diskussion, Rasrena pudlar. Ämnet är aktuellt då det 

blir allt vanligare med pudelblandningar samt att vi fått information från bland annat 

Nederländerna om att de överväger att blanda in andra raser och storlekar samt att småraser 

under 5 kg inte skulle godkännas. Hur värnar vi om vår ”klassiska” renrasiga pudel? Resten 

av lördagen var avdelad för avdelningarnas eget möte samt en utställningsgrupp. 

Avdelningarnas uppgift var att diskutera revidering av Handboken och utställningsgruppens 

uppdrag var att diskutera frågor kring utställning i Corona-tider, fråga om inmätning, 

domarfrågor, inköp av rosetter etc. Övergripande grupper för samverkan avdelningarna 

emellan bildades, bla en grupp för SAR bildades där Christel Tevin representerar Södra 

avdelningen. Ytterligare grupper bildades exempelvis för kassörerna och det föreslogs också 

för sekreterarna. Tidigare har avdelningarna och CS gemensamt bildat en ordförandegrupp.  

Söndagen ägnades åt ämnen som Hur arbetar vi inom SPK?, Hur behåller vi våra 

medlemmar?, Hur kan våra sponsorer hjälpa oss? samt ett antal korta frågor som diskuterades. 

Det utbyttes erfarenheter och idéer och det blev inspirerande diskussioner om hur vi jobbar i 

avdelningarna.  

 
Utställningar 2020  
Rubriken är missvisande då inte någon av Södra avdelningens planerade utställningar kunde 

arrangeras på grund av Corona pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 

restriktioner. Vi hade förhoppningen ett tag att Hässleholmsutställningen i maj kunde bli 

aktuell och det öppnades en möjlighet att flytta den till Falsterbo i september i samverkan med 

Sydskånska kennelklubben men även denna planering ställdes in. Det har därefter varit 

mycket tydliga besked från SKK kring arrangemang av utställningar och andra aktiviteter och 

sammankomster att restriktionerna skall följas. Styrelsen valde då att skrinlägga planerna på 

att genomföra någon utställning.                                                       

 

 



 

Kommittéernas verksamheter 2020 
Förutom inställda utställningar så har även andra delar avdelningens återkommande 

arrangemang ställts in på grund av Corona-pandemins restriktioner.  Exempel på detta är 

Pudelns dag som årligen arrangeras den 6 juni och Djurens dag i augusti, ett arrangemang av 

Sydskånska kennelklubben där vi brukar visa upp våra pudlar. Vi har lyckligtvis kunnat hålla 

kurser i vardagsvård och lydnad, träffats några gånger på pudelpromenader och haft 

föreläsningar via webinar som varit välbesökta. Pudelns dag ersattes med en aktivitetsdag i 

något mindre format på vårkanten. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att uppslutningen på våra aktiviteter har varit större än 

tidigare och inte minst har nya medlemmar anslutit. Mycket uppskattat av oss! 

 

Informationskommittén 

Pudelnytt 

Pudelnytt kommer ut fyra gånger om året. Kommittén ansvarar för att 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.  

Hemsidan - www.pudelklubben.se/sodra/ 

Pudelklubbens hemsida har inte varit helt utan bekymmer i år vilket medfört att meddelanden 

inte kommit fram då adressen inte fungerat och det har varit svårigheter att som medlem veta 

och hitta vem man skulle kontakta i ett ärende. Under 2019 och 2020 har det centralt lagts ned 

ett omfattande arbete på omarbetning av hemsidan och numer fungerar den väl. Som alltid är 

det svårigheter i övergången med alla uppgifter som ska komma in rätt. 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.  
 

 

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 pälsvård/klippning/vardagsvård etc. av sina 

pudlar.  

Kurs i vardagsvård den 22 februari och 7 mars 

Kurs i pälsvård/vardagsvård steg 1 och steg 2 hölls i Eslöv under ledning av Viktor Nilsson. 

Hit kom sju entusiaster, bland annat ända från Öland, för att lära sig bada, föna och klippa 

sina pudlar i olika storlekar. Viktor Nilsson förmedlade sina kunskaper i teori och praktik.  

Kurs i vardagsvård steg 1 o 2 den 3 och 10 oktober 

Kursen blev efterfrågad och i oktober kom Viktor Nilsson tillbaka och höll åter en uppskattad 

kurs i pälsvård. Sammanlagt 12 medlemmar hade anmält sig och efterfrågan kvarstår. 

Tack Christel för god fika och att vi kunde ha kurserna hos dig!  

Pudelträff hos Brammarps Kennel den 30 augusti. 

När vi nu inte kunde anordna en Pudelns dag träffades istället gamla och nya medlemmar hos 

Lene Strandvad och kennel Brammarp. Här umgicks ägare och pudlar med varandra, gick 

tipspromenad, grillade och fick under glada och trivsamma former möjligheten att ställa  

 

http://www.pudelklubben.se/sodra/


 

frågor och få vägledning i det mesta som rör pudeln. 

Tack Lene och Christel för detta trevliga arrangemang!  

Pudelpromenad i Fulltofta den 23 maj 

Vi tog en pudelpromenad samma dag som vi skulle haft utställning i Hässleholm. Tyvärr var 

vi bara ett par som kunde komma men vi och hundarna njöt av dofterna i skogen och en god 

fika.  

Pudelpromenad i Skäralid den 6 juni 

Det blev en pudelpromenad i regn och hagel. Fem pudlar i växlande ålder och storlek kom 

med sina familjer. Efter en spännande vandring längs vattnet hittade vi fikaplats med 

vidunderlig utsikt från Kopparhatten. 

Då brakade regnet loss och regn och hagel dundrade ner i kaffekopparna. Inga problem för 

någon. En härlig dag! 

Pudelpromenad på Järavallen den 1 november 

Den här gången blev vi en större grupp med både gamla och helt nya medlemmar. Roligt! Nu 

i soligt och klart höstväder. Mycket prat om pudlar, pälsar, färger, aktiviteter medan vi 

traskade i skogen. Därefter den vanliga fikan med fortsatt prat kring de fyrbenta. 

  

Kommittèn för arbetande pudlar 
Kommittén har ansvarat för frågor och aktiviteter som rör lydnad, agility och rallylydnad.  

Sommarkurs i grundlydnad för Emma Jarleswärd 

Ett härligt initiativ och förslag fick vi av Emma som lade upp en innehållsrik kurs i 

grundlydnad på 5 söndagar under sommaren med start 12 juli. Tolv ekipage var anmälda som 

jobbade sig igenom de olika delarna som Emma planerat och under ledning av henne, 

hundmöten, fokus, stadga och passivitet. Svåra övningar som instruktören när kursen var slut 

var mycket nöjd med. Kursen avslutades med möjligheten att få ”nosa” lite på agility, 

rallylydnad och specialsök. Vi önskar att Emma återkommer med ny kurs. 

Tack Emma för en fantastisk kurs som inspirerade till egna aktiviteter.   

 

Uppfödarkommittén 

Uppfödarkommittén har arbetat med avdelningens uppfödar- och avelsfrågor.  

Medlems- och uppfödarmöte den 8 mars 

In på det nya året bjöd vi in till ett medlems- och uppfödarmöte hos ProPet i Svalöv för att 

fortsätta diskutera RAS, en planerad uppföljning från möte föregående vår. Tretton 

pudelägare samlades till diskussion.  

”Hållbar avel” webinar den 27 maj med Mikael Nilsson, kennel Kudos 

Drygt 20 medlemmar hade nappat på styrelsens inbjudan om att via webinar lyssna till Mikael 

Nilsson när han pratade om hållbar avel, hur man sätter mål för sin avel och bygger upp en 

linje att jobba vidare med, ”vilken är min idealhund?” Ett enkelt och trevligt sätt att under ca 

90 min få en föreläsning med möjlighet i chatten att diskutera och ställa frågor. 

Webinarformen ger också fler medlemmar möjligheter att delta vilket var ett faktum. 

Tack Mikael Nilsson för en mycket intressant föreläsning! 

 

Utställningskommittèn 
”I huvudet på en domare” webinar den 16 april med Mikael Nilsson, kennel Kudos 

För att prova en ny form av utbildning på distans bjöd vi in medlemmar till ett webinar med 

Mikael Nilsson som föreläsare, domare och uppfödare under prefixet Kudos. Denna gång 

hade hela 26 medlemmar anmält sig. Frågor som ”Vilket är första intrycket?” och ”Hur fattar 

domaren sitt beslut?” diskuterades och inte minst beskrevs domarens förberedelser inför en ny  



 

 

ras och inför en utställning. Fantastiskt intressant att få höra en erfaren domare berätta och få 

bolla sina funderingar kring domarens roll i ringen, 

Tack än en gång Mikael Nilsson för en givande föreläsning!  
 

Ekonomin 
Klubbens ekonomi är fortsatt god. Inställda utställningar har medfört uteblivna intökter men 

också uteblivna kostnader. Pandemin har också gjort att möten som Pudelfullmäktige, 

Verksamhetskonferens och merparten av våra styrelsemöten genomförts digitalt där var och 

en medverkat från sin kammare, vilket också inneburit kostnadsbesparingar. 

För mer detaljerad beskrivning det ekonomiska resultatet av årets verksamhet och den 

ekonomiska situationen hänvisas till nedan redovisad balans- och resultaträkning och 

styrelsens förvaltningsberättelse för 2020.   

     

Slutord 
Det är lätt att konstatera att 2020 varit ett annorlunda år på många sätt. Corona-pandemin med 

dess restriktioner har medfört krav på ett förändrat sätt att tänka, planera och genomföra 

aktiviteter och möta medlemmarna. En efter en ställdes utställningarna in på beslut från SKK 

liksom de övriga arrangemang och aktiviteter vi hade på agendan.  

Vårt mål har varit att i denna situation på andra sätt hålla kontakten med medlemmarna och då 

hitta på aktiviteter och arrangemang som kunde samla alla intresserade. Det har blivit digitala 

föreläsningar, pudelpromenader, pudelträffar och kurser. Vår upplevelse är att fler anslutit än 

tidigare vilket gläder oss mycket.  

Styrelsen har upprättat en verksamhetsplan för 2021 och det är vår förhoppning att denna går 

att genomföra efter hand som det mesta återgår till det normala.  

 

 

Lund den 11 januari 2020 

 

 

Christel Tevin                       Cecilia Hörnlund 

ordförande     v.ordförande  

 

 

Annette Lundfall                                                                                 Karin Jansson Mars 

kassör                                                                                        sekreterare 

 

 

Lene Strandvad                      Aleksandar Petrovic                                                                                       

ledamot                                                                                                ledamot 

 

 

Emma Jarleswärd                                                                

ledamot t o m 2020-11-30.      

 

 

Jenny Pettersson    Nancy Andreassen 

suppleant     suppleant  
 


