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Svenska Pudelklubben Södra avdelningens 

verksamhetsberättelse för år 2022 

 

Styrelsen för Svenska Pudelklubbens Södra avdelning avger härmed följande redogörelse  

för verksamhetsåret 2022 . 

 

Årsmötet  
Årsmötet den 6 februari 2022 genomfördes som ett digitalt årsmöte enligt de 

rekommendationer SKK påbjudit på grund av läget gällande Covid. Deltagande var 

sammanlagt 36 röstberättigade medlemmar.   

 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  

Ordförande  Cecilia Hörnlund  (mandat till 2023) 

Vice ordförande Kicki Nielsen    (mandat till 2023) 

Sekreterare  Kicki Nielsen     

Ledamot Agneta Rahmberg   (mandat till 2024) 

Ledamot Barbro Hagersten  (mandat till 2024) 

Ledamot  Mona Woin   (mandat till 2023) 

Ledamot  Aleksandar Petrovic  (mandat till 2024) 

Suppleant Emily Pignatelli     (mandat till 2023)  

Suppleant Nancy Andreassen  (mandat till 2024) 

Ledamot Lauren Whittaker  (mandat till 2024) 

 

Emily Pignatelli avsade sig alla arbetsuppgifter utom hemsidan inför hösten 2022 

Mona Woin har inte deltagit sedan hösten 2021   

Lauren Whittaker avgick under mars 2022 

 

Firmatecknare 

Firmatecknare har avdelningens ordförande Cecilia Hörnlund och Ledamoten Barbro 

Hagersten varit. 

 

Revisorer  

Matts Ramstorp                           (mandat till 2022) 

Helen Hettinger                           (mandat till 2022) 

 

Revisorsuppleanter  

Sten Pettersson                             (mandat till 2022)  

Lillan Holmberg                           (mandat till 2022) 

 

Valberedning  

Christel Berglund  sammankallande (mandat till 2023)  

Ia Nilsson              (mandat till 2024) 

Malin Mårtensson                        (mandat till 2023) 
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Kommittéer 
Styrelsen har genomfört utställningar, haft medlems och uppfödarmöte och flera andra 

aktiviteter. För arbetet finns en arbetsfördelning i kommittéer gällande de olika arbetsuppgifter 

som följer. Sammankallande i respektive kommitté är ledamot i styrelsen. Kommittéerna med 

sin sammankallande kan rekrytera deltagare till gruppen som hjälper till vid enstaka tillfällen 

eller permanent. Kommittéerna har arbetat på uppdrag av styrelsen och också tagit egna 

initiativ. 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. En  annan del är att om möjligt tillgodose medlemmarnas önskemål kring 

pälsvård/klippning/vardagsvård och  att lyfta pudelns mångsidighet.    

 

   Följande kommittéer har funnits under året:  

 

Informationskommittén  

             Cecilia Hörnlund   sammankallande 

   Pudelnytt:            Cecilia Hörnlund                   

             Administratör Hemsida:       Emily Pignatelli  

             Administratör FB:                 Emily Pignatelli och Kicki Nielsen 

 

Kommittén för arbetande pudlar:  

            Lauren Whittaker sammankallande   

            Agneta Rahmberg 

 

Kommittén för medlemsvård och pudelvård:  

            Agneta Rahmberg sammankallande  

            Barbro Hagersten  

 

Avel och Uppfödarkommittén:  

            Alexander Petrovic sammankallande 

  Kicki Nielsen   

 

Utställningskommittén: 

 Cecilia Hörnlund  sammankallande 

 Nancy Andreassen  

 Aleksandar Petrovic 

 Barbro Hagersten  

 

Styrelsens kontaktperson till ombuden och gruppen i Småland har varit Kicki Nielsen, de 

ledamöter som avgått under året har ej heller deltagit i kommittéarbetet 
 

Delegater till Pudelfullmäktige    
På årsmötet 2022 valdes följande delegater till Pudelfullmäktige 2022:  Cecilia Hörnlund, Kicki 

Nielsen, Agneta Rahmberg, Doris Backe och Mikael Nilsson. På mötet deltog ovanstående med 

undantag för Agneta Rahmberg som ersattes av Emily Pignatelli. 
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Styrelsesammanträden och övrig administration 

Under året har styrelsen haft fjorton protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande 

mötet. Styrelsen haft ett fysiskt möte under året. Övriga möten har skett digitalt genom Teams. 

De digitala mötena har fungerat utmärkt men det finns behov av ytterligare några fysiska 

möten. Möjligheten att delta på styrelsemötena är större med digitala möten då restid inte blir 

aktuellt.  

 

Styrelsemöten har hållits den 11 januari, 24 januari, 6 februari, 20 februari, 8 mars, 15 mars, 12 

april, 3 maj, 14 juni, den 17 augusti, 7 september, 5 oktober, 8 november och 27 november.  

 

I övrigt har styrelsen bevakat de händelser och skrivelser från SKK och PKCS som varit 

aktuella för Pudelklubbens Södra avdelning.  

 

Ombud 
   Vi har haft tre ombud i Södra avdelningen för Småland/Öland, Yvonne Andersson, Ia Nilsson 

och Viktoria Ekfeldt. Vi har också knutit Josefin S Nilsson, hemmahörande i Växjö, till 

gruppen i Småland.  De har genomfört kurser i vardagspälsvård och planering av BPH till våren 

2023  Styrelsen vill i detta sammanhang framföra ett stort tack för det fina arbete de har gjort 

under året! Ju fler som blir intresserade och delaktiga i avdelningens aktiviteter desto större 

genomslag får avdelningens arbete. Vi har informerat i Pudelnytt och på hemsidan om våra 

ombud och delgett kontaktuppgifter så att medlemmar kunnat nå ombuden med frågor och 

förslag på olika aktiviteter. Intresset för det senare har varit svagt. 

 

Mentorer 
Våra mentorer inom olika storlekar och färger finns representerade i Pudelklubbens alla 

avdelningar. Alla har stor kunskap om rasen och lång erfarenhet av uppfödning.  I södra 

avdelningen har av CS utsetts, Cecilia Hörnlund Hightops kennel, Christel Berglund 

Swanline’s, Lene Strandvad Brammarps, Christina Nilsson Saxbyns, Christel Tevin 

Klagstorpsgården, Doris Backe Splash. Kicki Nielsen Hallifax kennel har avgått under året. 

 

Medlemsstatistik per den 31december 2022 
Under året noterar vi per den 31 december 2022 totalt 636 medlemmar (609) varav 540 (516)        

fullbetalande, 56 (60) familjemedlemmar,  3 (2) hedersmedlemmar,  6 (7) ständiga medlemmar 

samt 12 (8) valpköpare. Siffrorna inom parentes anger år 2021. 

 

Pudelfullmäktige den 9-10 april  
Årets Pudelfullmäktige hölls via videolänk med av årsmötet utsedda delegater. Svenska 

Pudelklubben har god ekonomi och ett ökat medlemsantal. Södra avdelningens delegater deltog 

enligt redogörelse ovan. För den intresserade finns protokoll och handlingar på Svenska 

pudelklubbens hemsida 

 

Verksamhetskonferensen den 1 oktober   
Årets verksamhetskonferens genomfördes digitalt, det är ett viktigt forum för representanter i 

de olika avdelningarna som ges möjlighet att byta erfarenheter och prata runt olika ämnen som 

rör vår förening. Information om olika aktuella frågor ges eller tas upp för diskussion. Bland 

ämnena som dryftades fanns bl.a. utvärdering av våra sponsorer och utveckling av websidan. 
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Utställningar 2022  

 
Utställning 27 mars Båghallen i Svalöv 

Domare för dagen var Franco Gatti Italien som dömde pudlar i Sverige för första gången,   

Vi hade 74 anmälda pudlar i olika storlekar. Som vanligt hade våra sponsorer Svedea, 

Satchmos, ProPet & Delmar Dogs/Dr Clauders bidragit till prisbordet.  

Svalövs Bollklubb stod för serveringen, fint med den servicen. Sven-Göran Blom hjälpte oss att 

döma barn med hund.  

Trots lite missöden med elavbrott genomfördes bedömningen med endast ett litet uppehåll.  Vi 

hade en fin dag med mycket positiv respons på vårt arrangemang, det tackar vi för! 

 

Rasspecial 22 maj 2022 Hässleholm 

78 pudlar var anmälda till vårutställningen.  Marie Hogarty, Irland dömde Mellan- & 

Dvärgpudlarna. Toy- och Storpudlarna dömdes av Marco Pedro Lopez, Italien. 

Vi hade blivit tilldelade en ring i en skogsdunge vilket var både för och nackdelar. Nackdelar 

att det blev lite trångt med tältplatser närmast ringen, fördelen var att träden skyddade oss 

utställare mot regnskurarna som kom emellanåt. Nancy Andreassen sponsrade oss med fina 

vaser med södras emblem till BIS vinnarnas buketter, även vid denna utställning hade vi 

frivilliga krafter som hjälpte till med stort och smått. Stort tack till er. Som vanligt bidrog våra 

sponsorer med fina priser.  

 

Q-Poolen 22-23 oktober 

Utställning två dagar en helg i oktober i Hässleholm är ett återkommande event. Denna helg är 

avdelningens största arrangemang och kräver både planering och mycket förberedande arbete, 

återigen fick vi hjälp av frivilliga krafter att fixa med allt både före under och efter 

utställningen. Tack alla som ställde upp och såg till att det hela blev så lyckat! Ingen nämnd 

och ingen glömd. 

 

Vår inofficiella valp och juniorutställning är mycket populär, vi var glada att kunna räkna in 

326 anmälda hundar i över 100 olika raser.  Så roligt att se alla glada valpar och juniorer med 

sina entusiastiska ägare. Rosetter fanns till försäljning och våra sponsorer Delmar dogs och 

ProPet  och Happy dogs bidrog med priser till den inofficiella utställningen! Domare i de fem 

ringarna var Tom Isherwood, Michael Gadsby, Karin Sjöholm Östlund,  Jens Karlsson och 

John-John Johnsson.   

 

Rasspecial 23 oktober i Q-Poolen Hässleholm 

128 pudlar var anmälda till höstutställningen i Q-Poolen. Det känns jätteroligt att vi fick så 

många anmälda pudlar detta jubileumsår! Våra två domare från Storbritannien, Tom Isherwood 

som dömde Toy- och storpudlar och Michael Gadsby som dömde Mellan- och dvärgpudlar var 

mycket uppskattade av utställarna. Vi fick en trevlig återkoppling från domarna som berömde 

arrangemangen och det goda omhändertagande de fick under sin vistelse här. 

Våra huvudsponsorer till utställningen var ProPet, Satchmos, Del Mar Dogs och Svedea. En 

trevlig överraskning som förgyllde prisbordet var Maud Nilssons fantastiska pudeltavlor som  

hon skänkte till BIS & BIS-Valp! 
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Kommittéernas verksamheter 2022 
 

Styrelsen har arbetat aktivt för att ge ett brett utbud av aktiviteter, en förutsättning har varit att 

några av våra medlemmar vid förfrågan glatt anordnat olika aktiviteter. Passar här på att rikta 

ett stort tack till dessa. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att uppslutningen på vissa av våra 

aktiviteter har varit stor medan andra inte fått lika många anmälningar. Kurserna i vardags vård 

är alltid populära. 

 

Informationskommittén 
 

Pudelnytt 

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

tidningen. 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/ 

Under året har vi efter bästa förmåga uppdaterat vår avdelnings sida. Vi har fortsatt 

genomgången av texter, förenklat och förtydligat, men mer arbete krävs för att uppdatera 

informationen. Vår ambition är att hela tiden hålla hemsidan aktuell om vad som händer inom 

Södra avdelningen med inbjudningar till nya aktiviteter, rapporter från genomförda dito, samt 

justerade protokoll.  

 

Facebook 

Även på Facebook informerar vi om avdelningens verksamhet. Det är ytterligare ett sätt att nå 

ut till Södras medlemmar med information om kommande aktiviteter, utställningar, 

utställningsresultat samt reportage och foton från olika genomförda arrangemang. Här kan vi 

enkelt följa återkopplingen från medlemmarna 

 

Utskick till medlemmar 

Vi har även i år gjort något utskick via email till alla medlemmar som registrerat sin e-

postadress. Dessa har uppskattats och resulterat i anmälningar till olika aktiviteter. Någon 

enstaka medlem har avböjt utskick. Många medlemmar har tyvärr fel emailadress registrerad.  

 

Kommittén för medlemsvård och pudelvård  
 

Klippkurs Vardagsvård 20 mars 

Görgen Rahmberg höll en vardagsvårdskurs hemma hos sig och Agneta Rahmberg. Sju 

pudelägare hade samlats för att förkovra sig i konsten att sköta pälsen på sin pudel. De gick 

igenom vikten av ett bra grundarbete, bad och borstteknik samt hur man klipper en snygg 

vardagsfrisyr på sin hund. Kul med aktiva och intresserade deltagare som uppskattade dagen 

och gick hem med nya kunskaper. 

 

Klippkurs Vardagsvård 9 april 

I april anordnades en klippkurs på SBK Attila i Skillingaryd. Sju pudlar i olika storlekar och 

åldrar deltog. Lena Faag och Victoria Ekfeldt från vår Smålandsgrupp höll i kursen. Kursen 

började med en PowerPoint kring pälsvård och vilka verktyg som behövs och hur man 

använder dem. Sen fick kursdeltagarna en visning av klippning av nos och tassar och efter det 

klippte de sina egen hund med stöd och hjälp av ledarna.  

  



7 
 

 

 

 

 

 

Pudelns Dag 6 juni 2022 

Dagen genomfördes som brukligt den sjätte juni i Hässleholm. Året som gått fyllde 

Pudelklubben åttio år, för att fira passade vi på att bjuda på tårta till de som kom och deltog i de 

olika aktiviteterna. Som vanligt bjöd vi på grillad korv och både tårta och korv var ett populärt 

inslag i år. Förutom att medlemmar i styrelsen anordnade olika aktiviteter  som pälsvårdstips, 

tipspromenad, lotteri höll Susanne Kryhl en handlerträning med efterföljande ”tävling” där 

deltagarna fick prova sina nyvunna kunskaper.  Rebecca Hardarson från Markaryd gav tips och 

råd om hundhälsa, hon är canineopat och de som så önskade fick en genomgång av sin hund. 

Barn med hund dömdes av Sven-Göran Blom, han var också utsedd  till årets korvgrillare. 

Besökarna hade också möjlighet att prova på Rallylydnad, Anne Berglund ledde den 

aktiviteten. Ett annat roligt inslag var Emma Jarlesvärd som visade deltagarna hur man lär 

hundarna olika trix och konster. 

De fina priser Agneta Rahmberg och Nancy Andeassen skänkt blev mycket uppskattade av 

vinnarna, likaså priser skänkta av våra sponsorer. 

 

Lydnadsträff Munka Ljungby 21/8 

Fjorton glada pudelägare samlades denna söndag på Axtorps hundskola tillsammans med 

kursledaren  Marie Olsson, ämnet för dagen var allmän lydnad. Kursen var anpassad för att 

passa både valpar och vuxna som tränade och fick goda råd och tips gällande olika frågor. Vi 

hade en trevlig och lärorik dag tillsammans. 

 

Satchmos i Lund den 24-25/9 

Den 24 och 25/9 samlades tio deltagare för att lära sig bada, föna och klippa sina hundar. 

Kursledare var Viktor Nilsson. Görgen Rahmberg fanns även där för att bistå. 

Butiken var öppen för alla medlemmar med möjlighet att handla med pudelklubbens rabatt på 

olika varor, det var mycket uppskattat av både deltagare och medlemmar som kom för att 

besöka affären. En trevlig och lyckad dag.  

 

Vardagspälsvård i Småland den 19/11 

Ett glatt pudelgäng samlades i Växjö på Smådjursdepån för att under dagen lära sig grunderna i 

pälsvård och klippning för en vardagsfrisyr. Kursledare var Josefin S Nilsson och Ia Nilsson. 

De gick igenom badet o och den viktiga föningen som är grunden till en lyckad klippning. De 

pratade igenom olika verktyg och hur de används, hur pälsen sköts mellan baden och hur man 

klipper en fin vardagsfrisyr.  

 

Luciapromenad 11 december 

En härlig söndag samlades hela tjugosju medlemmar och trettio pudlar till den årliga Lucia-

promenaden i Fulltofta, så roligt! Man gick en kortare tur eller en lite längre vandring skogen. 

Tillbaka till utgångsplatsen grillades korv och bordet var uppdukat med varm choklad, glögg 

med tillbehör, kaffe med lussekatter och pepparkakor. Mycket gemenskap, skratt och prat kring 

pudlar och annat. 

 

Kommittèn för arbetande pudlar 
 

BPH Örkelljunga 24 april 

Ken Lundahl Östra Göinge BHK arrangerade BPH för Pudelklubben södra avdelning. 

Beskrivare var Louise Adamsson, testledare och figurant Annie Holgersson & Julia Vigetoft. 

Vi hade 9 anmälda pudlar till denna beskrivning. Vi fick fin återkoppling från hundägare som 

var mycket nöjda och som varmt rekommenderar att beskriva sin hund 
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BPH i Aneby den 12 juni 

På Aneby BHK anordnade vi ett BPH som skulle gått av stapeln i somras. Det var på inbjudan 

av oss ett samarrangemang med Pudelklubbens mellansvenska avdelning. Tyvärr blev det 

inställt av Aneby BHK pga sjukdom. Tråkigt besked till dem som anmält sig.  

 

Avels och Uppfödarkommittén 
 

Nyheter i konsumentköplagen 

Vi anordnade en digital föreläsning för alla uppfödare i Svenska Pudelklubben om den nya 

konsumentköplagen. Pudelklubben bekostade föreläsningen för uppfödare som är medlemmar i 

PK. Terese berättade om nyheterna i konsumentköplagen och vad det innebär för uppfödare i 

praktiken. Under kvällen fanns det också tid för frågor för att ytterligare klargöra ämnet. Det 

blev en lärorik och nyttig kväll med Terese Holmquist som är jurist och driver bloggen 

Djuridik. 

 

Pudelfest och klipphelg 

Den 15-16 oktober höll Svenska Pudelklubben södra avdelning sitt årliga Klippseminarium och 

Pudelfest! Den här gången hade vi har glädjen att välkomna pudelprofilen Tuija Kärki från 

Finland, Kennel Equerry. Deltagarna samlades först kring en lätt lunch och sen demonstrerade 

Tuija klippning av second puppy och uppsättning av top-not. På söndagen klippte alla sin egen 

hund under överinseende av Tuija. På lördagskvällen åt vi en god buffé! Tyvärr var antalet 

anmälda deltagare till klippseminariet alltför lågt. 
 

 

Utställningskommittèn 
 

Klubbens utställningar har redogjorts för ovan. Under året har vi haft en del problem med att 

administrera och publicera inbjudan till våra utställningar med den framförhållning som har 

varit vår avsikt. Vi hoppas att ha tekniken på vår sida framöver.   

 

Ekonomi 
 

Vi har under året ökat våra intäkter i form av medlemsavgifter något lite. År 2020 var 

intäkterna 34.000:-, 2021 otroliga 54.165:- och under 2022 har vi gjort ytterligare en liten 

ökning till 56.685:-. Roligt att de allra flesta medlemmar är kvar i klubben, man kunde annars 

befara att antalet skulle sjunka efter den stora medlemsökningen 2021. Till årets två första 

utställningar hade vi önskat oss ett större antal  anmälningar men som vanligt var den 

inofficiella utställningen i Qpoolen välbesökt.   

 

Den officiella utställningen slog deltagarrekord med 128 anmälda ekipage och de båda 

utställningarna gav oss ett litet överskott trots rätt så stora utgifter. På grund av det ökade 

kostnadsläget har styrelsen beslutat att höja anmälningsavgiften för våra utställningar. I oktober 

genomförde vi en klipphelg med pudelfest som tyvärr inte fick det deltagarantal vi hade 

kalkylerat med och därmed gjorde vi en förlust på evenemanget. Våra olika aktiviteter har 

tillsamman burit sig, det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen som man brukar 

säga. Ekonomin som helhet under året visar ändå ett positivt resultat och har gett ett överskott 

på 12324 kr som vi föreslår förs i ny räkning 
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Slutord 
Vi konstaterar att styrelsen av olika anledningar har mist flera ledamöter under året Kommittén 

för arbetande pudlar har därför legat i träda. Vi är glada att ändå haft möjlighet att anordna ett 

BPH. Informationskommittén har också saknat medlemmar men vi har trots det ändå hållit 

arbetet igång och nått ut med information, om än sent ibland. Inför det nya året hoppas vi på en 

varaktig styrelse där också de ovan nämnda områdena kommer att representeras. Vi ser fram 

emot ett nytt arbetsår för Pudelklubbens södra avdelning.  

 

Vi är glada och tacksamma för all den hjälp vi fått av våra frivilliga krafter som arbetat ideellt 

utanför styrelsen och underlättat arrangemanget runt våra utställningar och andra aktiviteter. Ett 

stort TACK till alla er som hjälpt till under året. Ingen nämnd och ingen glömd……. 

 

 

Ilstorp den 13 januari 2022 

 

 

 

Cecilia Hörnlund   Kicki Nielsen 

Ordförande    V.Ordförande, sekreterare 

  

 

 

Aleksandar Petrovic                                                      Nancy Andreassen                                                                                                         

Ledamot                                              suppleant 

                                                                    

 

 

Agneta Rahmberg   Barbro Hagersten 

Ledamot              Ledamot 
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Svenska Pudelkubben Södra avdelningens  

verksamhetsplan för år 2023. 

Styrelsen hoppas att 2023 blir ett år då vi kan ha en styrelse där alla styrelseposter är tillsatta så att 

arbetsbelastningen är rimlig och att vi därmed kan utveckla arbetet inom pudelklubbens södra 

avdelning. Vi vill knyta fler medlemmar utanför styrelsen till våra olika kommittéer och därigenom 

kunna erbjuda varierande aktiviteter inom ett större geografiskt område. Förhoppningsvis någonting för 

alla som vill möta andra pudelägare i vårt gemensamma intresse Pudeln.  

 

Styrelsen 

Även fortsättningsvis kommer vi att ha digitala styrelsemöten, även några fysiska möten kommer att 

planeras in.  Det är viktigt att som styrelse hålla kontakten med aktiva medlemmar som arbetar med 

olika aktiviteter inom vår avdelning och bidra till deras arbete på olika sätt. Utställningsarrangemangen 

kräver förutom allt kringarbete också fysiskt  arbete på utställningsplatsen före, under och efter 

utställningen. Vi kommer att rekrytera frivilliga krafter som kan hjälpa oss praktiskt på våra olika 

utställningsplatser. Vi måste komma ihåg att föreningsarbete är ett ideellt arbete, det är viktigt att arbeta 

långsiktigt för en hållbar styrelse och en avdelning där medlemmar kan engagera sig i stort och smått. 

 

Informationskommittén 

Kommittén arbetar med Södras avdelningens hemsida, Facebook och sammanställer material  

till de fyra numren av Pudelnytt. Administration av sociala medier och hemsida ökar alltjämt, så 

behovet att knyta inom området kunniga personer till kommittén är akut.  Vi fortsätter arbetet med att  

utveckla hemsidan och vår närvaro på sociala medier, medlemmar är vana vid att få snabb information 

och snabba svar på sina frågor, det behovet behöver vi möta.  

 

Kommittén för Medlemsvård och Pudelvård  

- Kurs i frisyrklippning, Second Puppy med Lotta Sandell Huffish kennel den 25-26 mars i Eslöv 

- Pudelpromenad i Törringelund den 19/3 

- Vårpromenad Fulltofta den 30 april. 

- Vardagsvård 

- Tips och trix med Lena Jönsson den 7 maj på hundklubben i Löddeköpinge 

- Pudelfest-knytkalas den 13 maj i samband med utställning i Hässleholm  

- Pudelpromenad i Sölvesborg den 28 maj 

- Pudelns dag – den 11 juni på Hässleholmsgården. Vi planerar ett varierat utbud av aktiviteter.  

- Luciapromenad 

- Vardagsvård 

Förutom ovanstående aktiviteter tillkommer troligen  fler aktiviteter, medlemmar som har 

förslag är välkomna att kontakta oss. 
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Kommittén för arbetande pudlar 

Våren 

- BPH i Alvesta den 1 april  

- Aktivitetspromenad med Emma Jarleswärd.  

Hösten 

- Aktivitetspromenad med Emma Jarleswärd. Höst 

 

Avels och Uppfödarkommittén 

- Uppfödar och medlemsmöte, fertilitet 28 januari,  Evidensia i Malmö 

- Medlemsmöte november.  - Anatomi och rörelser  – ”Hands on”  troligen i november. 

 

Utställningskommittén 

Kommittéen har huvudansvaret för de fyra utställningar som Södra avdelningen arrangerar  

under året.  

- 8 april i Svalöv . Domare, Jukka Lillstrang von Wendt 

- 14 maj i Hässleholm, domare  Margareth Gorman 

- 21 oktober på Q-Poolen i Hässleholm inofficiell valp och juniorutställning alla raser.  

- 22 oktober i Q-Pooolen, Hässleholm rasspecial. Domare, Sally Burns och Andrew Hoblin 

 

Som alltid tar styrelsen gärna emot förslag och önskemål på aktiviteter, Har du några idéer så hör av dig 

till styrelsen.sodra@pudelklubben.se 

Välkomna till ett nytt år i SPK Södra avdelningen! 
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Valberedningens förslag till Pudelkubben Södras styrelse 2023 

Ordförande               Cecilia Hörnlund    Omval 2 år 

Ordinarie ledamot       Kicki Nielsen       Omval 2 år 

Ordinare ledamot        Marie Öhberg     Nyval 2 år 

Ordinarie ledamot Torgny Hedvall   Nyval 2 år 

Suppleant                Jörgen Bach Thovstrup    Fyllnadsval 1 år 

 

Kvarstår i styrelsen med 1 år av mandatperioden: 

Ordinarie Ledamot Agneta Rahmberg 

Ordinarie ledamot  Barbro Hagersten 

Ordinarie ledamot Alexandar Petrovic 

Suppleant  Nancy Andreassen 

 

Emily Pignatelli, Lauren Witthaker och Monica Woin har avgått under året 

 

Revisorer 

Matts Ramtorp                                Omval 1 år 

Minette Janson         Nyval 1 år 

 

Revisorssuppleanter 

Sten Pettersson         Omval 1 år 

Lilian Holmberg         Omval 1 år 

 

Valberedning 

Stina Fredlund           Nyval 1 år 

Vakant                         Fyllnadsval 1 år 

Vakant         Nyval  2 år 

Ia Nilsson har ett år kvar men har valt att avgå i samband med årsmötet. 

 

2023-01-09  

Harlösa    Ramkvilla   Oxie 

   

___________________  __________________ __________________ 

Christel Berglund  Ia Nilsson  Malin Berggren 
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 Presentaion av nya ledamöter i valberedninges förslag till styrelse  

 

Torgny Hedwall 

Hej jag heter Torgny Hedwall är 58 år ung och bor i Kosta. 

Jag har haft storpudel sen 1985, den senaste är nr sju i raden. Föder upp aprikos och svart 

storpudel under namnet Idamelaldilus. 

Jag har 3 aprikosa tikar som jag har som träningskompisar. Vi älskar långdistanslöpning och 

tränar för marathon. Jag har under åren tävlat i lydnad och bruks i klass 2. 

Hoppas att kunna bidra med glatt humör och ser fram emot att lära känna nya pudelvänner. 

Torgny Hedvall 

 

Marie Öhberg 

Jag heter Marie Öhberg är 58 år och bor i Kalmar. Jag blev tillfrågad av valberedningen om 

jag ville sitta i styrelsen och tackade gärna ja till detta. Har varit med i ett antal styrelser 

under åren och det är alltid roligt att lära känna nya människor. Vi behöver också få ihop lite 

fler aktiva medlemmar runt Kalmar. 

Jag har haft hund det mesta av mitt liv, New Foundland i tonåren, sedan schäfer och nu en 

storpudel från Swanline's. Kiwi är min första Pudel och det är en helt underbar hund. 

Jag kommer från Skåne och har bara bott i Kalmar sedan i somras då dottern och jag  flyttade 

för att komma närmare resten av familjen. Dottern bor hemma och vi har Kiwi, ihop. Hon 

jobbar på Arken zoo som hundfrisör och kan ha med Kiwi om dagarna. Själv jobbar på 

Bergkvara buss som löneadministratör och flyttar till Öland I april där jag köpt mig ett litet 

hus. 

Se fram emot detta uppdrag. 

Mvh 

Marie 

 

Jørgen Bach Thovtrup 

Jag heter Jørgen Bach Thovtrup, är 33 och kommer från Danmark.  2017 flyttade jag till 

Sverige, och i dag bor jag i Hässleholm tillsammans med min kæreste Axelina och vår 

storpudel Ebbe. 

Ebbe är vår första hund vi har tillsammans. Vi har ställt ut Ebbe med hjälp av vår uppfödare 

och  han är både svensk och dansk CH . Jag har redan under några år varit behjälplig 

styrelsen med praktiska arrangemang vid höstutställningen i Hässleholm.   

 

På dagarna jobbar jag som möbelsnickare och i min fritid springer jag tillsammans med min 

hund och renoverar lite på huset. 
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                 Revisionsberättelse – SPK Södra Verksamhetsåret 2022 

 

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för perioden 2022-01-01 till 

2022-12-31 i SPK Södra Avdelningen. 

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala 

oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisionen innefattat att granska 

underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisonen ingå också att prova 

revisionsprinciperna och styrelsen tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i 

årsbokslutet. 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 

styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut. 

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att 

• årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, 

• disponerar resultatet enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och 

• beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Lomma 2023-01-23 

 

       

Helén Hettinger    Matts Ramstorp 
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         Förslag till Budget 2023 

             

SVENSKA PUDELKLUBBEN S:A AVD

Belopp i kr

Budget 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Intäkter

Nettoomsättning

3010 Medlemsavgifter 34 000 55 000 52 000

3030 Anmälningsavgifter utställningar 150 000 160 000 160 000

3040 Anmälningsavgifter övriga aktiviteter 15 000 35 000 45 000

3100 Intäkter Pudelns dag 2 000 3 500 2 500

3110 Intäkter försäljning utställning 30 000 35 000 30 000

3112 Försäljning övriga aktiviteter 0

3740 Öres- och kronutjämning 0

Summa Nettoomsättning 231 000 288 500 289 500

Övriga rörelseintäkter

3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekarak0

3990 Övriga ersättningar och intäkter 0 15 000 Försäljning av släp

Summa Intäkter 231 000 288 500 304 500

Kostnader

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

4000 Inköp av varor från Sverige 0

4010 Inköp till försäljning -5 000 -18 000 -10 000

4100 Arvode domare/ringsekreterare -18 500 -27 000 -27 000

4101 Resor domare/ringsekreterare -15 000 -10 000 -35 000

4102 Resor övriga vid utställning -9 000 -8 000 -20 000

4103 Lokalhyror utställning -20 000 -20 000 -25 000

4104 Utställningsavgifter SPK CS -7 000 -7 000 -8 500

4105 Utdelade priser -7 000 -15 000 -20 000

4106 Utställningsavgifter SKK -25 000 -30 000 -15 000

4107 Kost o logi domare/ringsekreterare -10 000 -12 000 -10 000

4108 Utställningskataloger -7 000 -5 000 -4 000

4109 Kostnader övriga vid utställningarna -7 000 -16 000 -26 000 Inköp släp och tält. Avskrivning 3 år 78.000

4111 SKK Stambokföringsavgift -4 000 -6 000

4211 Pudelfullmäktige -10 000 -10 000 -20 000

4213 Uppfödarmöten  mm -10 000 -17 500 -8 000

4214 Utbildningar/kurser medlemmar -5 000 -10 000 -2 500

4215 Övriga reskostnader -2 500 -4 000 -2 500

4216 Arvode föreläsare etc -2 500 -2 500

4250 Pudelns dag -3 000 -5 000 -5 000

4310 Lokalhyror ej utställning -1 000 -1 700 -1 500

4900 Förändring av varulager 0

Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster-162 000 -222 700 -248 500

Övriga externa rörelsekostnader

5090 Övriga lokalkostnader (arkivering) -775 -350 -350

5420 Programvaror -1 485 -1 550 -1 550

5460 Förbrukningsmaterial -500 0 0

5612 Försäkring mm, släp, besiktning -850 -1 000 -1 000

5910 Annonsering 0 0 0

6110 Kontorsmateriel -100 -100 -2 000

6200 Telefonersättning -2 985 -2 985 -2 985

6250 Postbefordran -300 -60 0

6310 Företagsförsäkringar -570 -570 -570

6450 Styrelsemöten -1 000 -5 000 -5 000

6460 Årsmöte -3 000 -2 000 -10 000

6480 Ordförandekonferens/verksamhetskonferens-10 000 -5 000 -10 000

6570 Bankkostnader -2 000 -2 500 -2 000

Summa Övriga externa rörelsekostnader -23 565 -21 115 -35 455

Personalkostnader

7510 Sociala avgifter -3 000 -4 500

7610 Utbildning -3 000 -3 000

Summa personalkostnader -6 000

Summa Kostnader -191 565 -194 085 -283 955

8423 Räntekostnader för skatter o avgifter

Rörelseresultat

Beräknat resultat 39 435 37 185 20 545

Budget 2023 (Jfr 2021-2022)


