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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Svenska Pudelklubben, Västra avdelningen, får härmed delge följande
berättelse för verksamhetsåret 2018
Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ord Ledamöter

Suppleanter
Revisorer
Revisorssuppleanter

Marie Torgerson
Magnus Nilsson
Inger Hildebrand
Kamilla Börjesson
Bruno Svensson
Peter Nilsson

CUA, Vardagsvård
ansvarig Pudelnytt
Klubbmästare
Ansvarig Hemsida, FB,
Aktiviteter

Lena Edlund
Amanda Dahl
Sponsorer
Yasmin Berg ( deltog aldrig i styrelsen, avgick maj
2018 utan närvaro)
Pelle Bratell
Willy Sörquist
Bengt Forshult
Kerstin Johansson

Valberedning

Marie Carlén
2018 – 2019
Synnöve Hallberg ( sammankallande) 2018
Mariel Andersson
2018

Delegater till SPK stämman

Marie Torgerson
Inger Hildebrand
Magnus Nilsson
Monica Jonsson
Lena Petri

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen haft 15 protokollförda sammanträden,
vilket inkluderar det konstituerande mötet.

Antal Medlemmar
År
Fullbet
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Familje

Ständiga &
Hundungdom
Hedersmedl.
492
130
12
15
439
127
13
16
420
121
9
18
445
150
9
15
435
129
12
9
443
131
12
10
454
127
11
7
443
132
11
8
431
140
11
8
427
134
11
9
451
135
11
8
nya systemet gjort vi inte kan kategorisera medlemmar

Tot
649
595
568
619
585
598
599
594
590
581
605
616

UTSTÄLLNINGAR 2018, OFFICIELLA OCH INOFFICIELLA
180303 Off Utställning Göteborg
Inkomster: 33.918 kr
Utgifter:
37.117 kr
Förlust: - 3.199 kr
180501 Inoff Utställning Tjolöholm
Alla raser
Inkomster:
Utgifter:
Vinst :

62.453 kr
46.429 kr
16. 024 kr

180512 Off Utställning Lidköping
Inkomster: 24.075 kr
Utgifter:
27.030 kr
Förlust:
- 2.955 kr

Domare: Kresten Scheel, Danmark
mellan, stor
Kerstin Nilsson, Danmark
toy och dvärg
Antal valpar: 21
Antal vuxna: 99
Domare: Agneta Doverholt,
Tord Lundgren Zaar, Berith Uhlén
Svensson, Irene Hjeltman
Antal hundar: 208

Domare: Arne Foss, Norge
mellan, stor
Lisbeth Campbell, Norge
toy och dvärg
Antal valpar: 14
Antal vuxna: 61

181013 Off Utställning Göteborg
Inkomster:
Utgifter:
Förlust:

40.429 kr
44.504 kr
- 4.075 kr

181117 Inoff Utställning Troya, Kareby
Alla raser
Inkomster:
Utgifter:
Vinst:

70.490 kr
53.011 kr
17.479 kr

Domare: Veli-Pekka Kumpumäki,
Finland, stor, mellan
June Wall, Irland
toy och dvärg
Antal valpar: 18
Antal vuxna: 100

Domare: Thina Melleby,
Daphne Blomstrand, Agneta
Doverholt
Antal hundar: 231

ÖVRIGA AKTIVITETER UNDER 2018
180901 Pudelns dag , Kallebäck
Försäljning:
Kostnader:
Förlust:

2.770 kr
3.967 kr
1.197 kr

2018 Vardagsvård
Anmälningsavgifter :
Försäljning:
Utgifter:
Vinst:

9.650 kr
350 kr , Klipphäften och Kompendium
3.567 kr
6.433 kr

1802110

Årsmöte

Blå Stjärnan, 57 deltagare

180217

Vardagsvård

MHS, 6 deltagare

180307

Medlemsmöte
Torslanda, 18 deltagare
Prestationsångest, nerver
och hur man når sina mål

180317

Tematräff Rallylydnad Kungälv, 4 deltagare

180317

Vardagsvård del 2

MHS, 4 deltagare

180412

Medlemsmöte, BPH

Torslanda, 13 deltagare

180414

Viltspår, nybörjare

Väne-Ryr, 4 deltagare

180415

Pudelpromenad

Delsjön

180421/22

Klippkurs,
Christer Ivarsson

MHS, 18 deltagare

180421

Viltspår, fortsättning

Väne-Ryr, 4 deltagare

180527

BPH

Torslanda , 11 deltagare

180603

Pudelpromenad

Nääs

180821

Uppfödarutbildning
12 tillfällen

Kungälv, 7 deltagare

180901

Pudelns Dag

Kallebäck, 70-80 deltagare

180922

Vardagsvård

MHS, 5 deltagare

180922

BPH

Torslanda, 2 deltagare

181007

Pudelpromenad

Delsjön

181020

Vardagsvård del 2

MHS, 3 deltagare

181111

Pudelpromenad

Tjolöholms Slott

Verksamhetsberättelse för SPK Västra Sektion Fyrbodalpudlarna 2018.
Vi har under 2018 haft 6 pudelpromenader, några med många deltagare och andra
med färre.
Den 22/4 arrangerade vi en ”Prova på dag” på Lysekils Brukshundsklubb. Där gavs
möjlighet att prova på agility, rallylydnad och ringträning. Vi hade även tipspromenad
och vardagsvård.
Vi serverade fika och det gavs möjlighet att grilla.
Det va 22 personer med pudlar som deltog under dagen.

Ekonomi:
Saldo på konto 1/1-18
Inkomst. Av anmälningsavgifter
Inkomst av studiefrämjandet

2507,2000,1323,50

Utgifter:
Hyra av klubb
Inköp av fika och material

- 500,- 823,50

Saldo på konto 24/10-18

4507,-

Lysekil 24/10-18
/Mariel Andersson & Synnøve V Hallberg

Karlsborg 190114 Verksamhetsberättelse för Pudelgruppen Skaraborg -18
2018 startade vi året med party, nämligen Herthas hundparty! Sanna kom och
dukade upp sin hundaffär och demonstrerade sina kloka hundgrejer. Under året
har vi även haft olika former av träning i inomhushallar, vi har promenerat och
haft vår julavslutning, denna gång i Mariestad. Vi försöker lägga våra
aktiviteter runt om i Skaraborg. Vi har även ordnat ett BPH i Håkantorp
under maj månad där sex pudlar deltog. I juni månad hade vi en inofficiell
hundutställning i Mariestad och vi välkomnade alla raser. Vi hade två domare,
en ”pudeldomare” Madeleine Bergendahl samt en för övriga raser Elisabeth
Wahlström. Pudlarna hade möjligheten att anmäla till båda domarna. 70
hundar var anmälda. Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under 2018.
För pudelgruppen Skaraborg Mona Plånborg Grenholm
Resultaträkning för Pudelgruppen Skaraborg 2018 Behållning vid årets början
Kontant i kassa 48,00 kr Konto på bank 918,00 kr 966,00 kr
Inkomster Utställning 15800,00 kr 15800,00 kr
Utgifter Utställning 3477,00 kr Adm, web, möten 1950,00 kr 5427,00 kr
10373,00 kr
Behållning vid årets slut Kontant i kassa 496,00 kr Konto på bank 10843,00 kr
11339,00 kr
Karlsborg 2019-01-26
Kassör Peo Grenholm

Förvaltningsberättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlustFöreningens verksamhet omfattar tiden 2018- 01 -01 till 2018- 12-31
Vinsten för verksamhetsåret uppgår till 2214,44 kr
Styrelsen i Svenska Pudelklubben Västra avdelningen föreslår att vinsten på
2214,44 kr balanseras i ny räkning.
Rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen:
Årsmötet 10 februari 2018 gav inte några särskilda uppdrag till styrelsen.

Motioner
Styrelsen har inte mottagit några motioner inför Årsmötet 2019

Propositioner
Styrelsen har inte mottagit några propositioner inför Årsmötet 2019

Förslag till Verksamhetsplan för 2019
Datum

Aktivitet

Plats

19-02-09

Årsmöte Blå Stjärnan,

Göteborg

19-02-16

Vardagsvårdskurs steg 1

Mölndals Hundsällskap, Lindome

19-03-02

Officiell utställning

Gamlestadshallen, Göteborg

19-03-09

Bad o Fön kurs

Mona Stenholms Trim i Trollhättan

19-03-16

Vardagsvårdskurs steg 2

Mölndals Hundsällskap, Lindome

19 april

Medlemsmöte, HD Index

Lotta Gauffin, MHS ev. Blå Stjärnan

19 april

Klippkurs m toppnotting, (Cristina Johansson, Sandust Kennel) MHS

19-04-27

Viltspår, kurs nybörjare

Väne-Ryr

19-05-01

Inofficiell utställning

Tjolöholm

19-05-12

Officiell utst.

Lidköping

19 maj/juni

BPH

Sanden, Torslanda

19-05-18

Viltspårkurs, forts.

Väne Ryr

19-08-31

Pudelns dag

Kallebäck

19-09-21

Vardagsvård

steg 1

MHS

19-hösten Medlemsmöte
19-10-13 Officiell utställning
19-10-19
19-10-20
19-11-16

Bad o Fön kurs,

(Gamlestadshallen, Göteborg)
Monas Trim, Trollhättan

Vardagsvård steg 2
Inofficiell utställning

Troya Hourse Arena

Planen är till vissa delar preliminär vad gäller datum och innehåll så följ även FB och hemsida!
Pudelpromenader kommer att läggas in på hemsidan vår och höst!
Uppfödargruppens aktiviteter läggs ut på hemsidan/Facebook och annonseras i Pudelnytt
fortlöpande.
Det är svårt att lägga in aktiviteter lång tid i förväg så vi hoppas att alla håller koll på hemsidan
och Facebook!
Vi försöker alltid att få med så mycket som möjligt i Pudelnytt.
Facebook har normalt alltid uppdateringar om vad som sker i klubben!
Vi hoppas få in tips och idéer på intressanta aktiviteter och är öppna för alla förslag.
MH, BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund), pyssel eller föreläsningar? Hör av er till
styrelsen så försöker vi arrangera något om intresset är tillräckligt stort.
Glöm inte att lägga pudelklubbens hemsida till era favoriter!
www.pudelklubben.se/vastra

BUDGET 2019
INTÄKTER
Reklam/PR
Medlemsavgifter
Anmälingsavgifter utställningar
Anmälingsavgifter kurser

5 000
46 000
180 000
22 000

Anmälingsavgifter ex pudelläger
Försäljning, kataloger, lotteri, café
Bidrag Studiefrämjandet
SUMMA INTÄKTER

35 000
1 000
289 000

UTGIFTER
Domararvoden, boende och reseersättningar

33 000

Arvoden och reseersättningar ringsekreterare

22 000

Samtliga lokalhyror

40 000

Utställningsutgifter, inkl. priser och caféet

77 000

Kurskostnader, arvoden och resor

19 500

Stamboksavgifter SPK, hunddata SKK

19 500

Pudelfullmäktige, Verksamhetskonf

14 000

Årsmöte

9 000

Styrelsemöten

9 000

Kontorsmaterial, papper toner m.m

2 500

SKK-annonser

5 000

Medlemsvård

4 500

Porto

200

Bank- och plusgiroavgifter, inkl.swish

2 300

Försäkrings, ansvar -släpvagn

1 200

Sponsring av BPH

3 000

Avskrivning av inventarier

3 500

SKK IT-utv, Int.anm
Sociala avgifter
SUMMA KOSTNADER

BUDGETERAT RESULTAT; VINST

16 500
6 000
287 700

1 300

Vad innebär det att representera avdelningen vid Pudelfullmäktige
Att vara representant från en avdelning till PF innebär en hel del. Här följer en
organisationsbeskrivning, samt ett försök till en förenklad förklaring:
Svenska Pudelklubben ( SPK ) bildades år 1942 och är en av många specialklubbar i Svenska
Kennelklubben.
SPK är uppdelad i 4 avdelningar : Södra, Västra , Mellansvenska och Norra, Vilka sorterar under
Centralstyrelsen ( SPK / CS )
Inom avdelningarna finns dessutom sektioner, ofta organiserade av eldsjälar i pudeltäta områden.
Svenska Kennelklubben ( SKK ) - Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de
ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar – Benämnda medlemsorganisationer – är
länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna rasklubbar och ungdomsklubb.
Svenska Pudelklubben, SPK , ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för SKKs
och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i specialklubben ingående rasen och /
eller uppgifterna.
SPKs verksamhet omfattar pudeln med följande storleksvarianter : toy , dvärg , mellan och stor för
vilken delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SPK.
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdande
bestämmelser och föreskrifter.
I den mån stadgar för SPK strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.
Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK.
Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och SPKs stadgar och av SKK och av SPK utfärdade
bestämmelser och föreskrifter.
I den mån stadgar för avdelning strider mot SKKs och / SPKs stadgar skall stadgar för avdelning
anpassas så att överensstämmelse råder.
Inom SPK skall de olika avdelningarnas stadgar vara identiska.
Avdelningarnas stadgar skall fastställas av Specialklubben.
§5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhetsår- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa
stadgar:
För delegater och suppleanter till fullmäktige : tiden från och med det fullmäktigemöte till vilken
delegaten valts, till därpå kommande fullmäktigemöte.
PF är SPK CS:s årsmöte, precis som avdelningarna har sina årsmöten. Delegaterna går igenom
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, redogör för arbetet med avelsfrågor, styrelsen
rapporterar om de uppdrag föregående fullmäktige givit till styrelsen. Beslutar om ansvarsfrihet för
styrelsen. Ny verksamhetsplan gås igenom, rambudget, beslutar om medlemsavgifter för kommande
verksamhetsår. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i Centralstyrelsen samt
tjänstgöringsordning. Val av revisorer, revisorssuppleanter och valberedning. Övriga ärenden som
av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av avdelning anmälts för behandling ( Motioner ).
Du som delegat har ansvaret att representera och tillvarata Din avdelnings intressen och är länken /
rösten mellan avdelningarnas medlemmar och Pudelfullmäktige / CS.
Dag ett träffas man för lunch, många har lång väg så dagen kan starta tidigt. Förhandlingar kör
igång efter lunchen och pågår hela eftermiddagen, bryter för middag och trevligt samkväm under
kvällen. Dag två är det frukost och kör sedan igång med förhandlingar som brukar pågå till

eftermiddag då det är dags för alla att ta sig till sina hemtransporter, tåg-flyg-bil, lite beroende var
man bor. Det är två arbetsamma, givande dagar men givande med alla likasinnade pudelintresserade
människor!!

Sammanställning av RAS 2018 Svenska Pudelklubben 1
SPKs uppföljning av RAS under 2018
De gällande Rasspecifika Avelsstrategierna (RAS) är fastställda under 2016. Revidering sker under
2021. Nedan ges en uppföljning av arbetet med de mål och strategier som finns för de olika
huvudområdena i RAS.
EXTERIÖR
Mål Aveln ska sträva efter att bibehålla en normalbyggd hund utan överdrifter. Pudel ska vara en
hund som passar till många aktiviteter. En aktiv hund som klarar påfrestning och lever ett långt liv
utan besvär.
Strategi
SPK, både centralt, ute i avdelningarna och på sektions-ombudsnivå, arrangerar
anatomikurser/föreläsningar. Särskilt skicka inbjudan till nya kennelnamnsinnehavare.
Fortsätta att skicka ut SPKs information om pudel till nya pudeldomare och domare som ansökt
om vidareutbildning på pudel.
Uppföljning: Information skickas till såväl nya kennelnamnsinnehavare som nya och blivande
domare.
PUDELNS FÄRGER
Mål
Att det även fortsättningsvis ska finnas ett intresse för avel av pudlar i alla de fem godkända
färgerna.
Att inte någon av färgerna blir så renodlade färgmässigt att de blir ”en ras i rasen”.
Strategi
Ha särskilda temanummer för de olika färgerna i PudelNytt.
Fortsätta med SAR-BIS på klubbens specialutställningar och ha en särskild lista på de
vinstrikaste SAR-pudlarna i de fyra storlekarna.
Informera och sprida kunskap om färggenetik för att hjälpa uppfödare av de mindre
färgvarianterna att öka genpoolen.
Uppföljning: Under 2018 har PudelNytt haft tema SAR. SAR-BIS delas ut och en årets-lista för
SAR-pudlar finns även 2018.
MENTALITET
Mål Att bibehålla rasens karaktär och temperament som gör pudeln till en socialt väl fungerande
hund med stort användningsområde.
BPH-beskriva fler pudlar för att få en bild av deras mentalitet.

Att 200 pudlar BPH-beskrivs av de två olika storleksgrupperna (mellan-, dvärg-, och toypudel samt
storpudel) fram till år 2020, för att SKK ska kunna sammanställa en så kallad ”200 analys” som
innebär en rasspecifik och mer detaljerad sammanställning.
Att senast år 2025 komma upp till 500 BPH-beskrivna pudlar av de två olika storleksgrupperna
(mellan-, dvärg-, och toypudel samt storpudel) då SKK med hjälp av SLU kommer att göra en
arvbarhetsanalys.
Strategi
Uppmuntra utbildning av uppfödare och hundägare, både i egen och SKKs regi.
Med hjälp av SKKs satsning på mentalitet, publicera artiklar och information på hemsidan och i
Pudelnytt.
Försöka samordna BPH beskrivningstillfällen.
SPK hyr in sig på BPH banor och
på så sätt hjälper till att få fler pudlar beskrivna.
Uppföljning: Information om BPH har publicerats på hemsidan och i PudelNytt. Glädjande nog har
man även inom avdelningarna uppmuntrat på olika sätt till att genomföra BPH. För de små
storlekarna har vi nu nått upp till 200 beskrivna hundar och ser därmed fram emot att få en ”200analys”.
HÄLSA
Mål Att, för rasens bästa, uppfödare och hundägare är ärliga och öppna vad gäller sjukdomar och
defekter hos sina hundar samt rapporterar in dessa till Pudelklubben. Det är önskvärt att alla tänder
finns hos samtliga storlekar, hörntänderna skall ej vara felställda.
Att anlagen för någon form av PRA eller andra ögonsjukdomar håller sig på en nuvarande låg nivå.
Minska andelen hundar med patellaluxation.
Höja andelen HD-röntgade storpudlar till 50 %.
Höja andelen HD-röntgade mellanpudlar till minst 25%. Sänka andelen storpudlar med HD till
under 12% till år 2025.
Sänka andelen mellanpudlar med HD till 20% till år 2025.
Öka den tillgängliga genpoolen. Inte rutinmässigt kastrera sin hund, tik som hane.
Strategi
Pudelklubben kommer fortlöpande att informera om rasens hälsa, nya forskningsrön m.m.
Fortsätta lagra information om hälsoproblem som pudelägare och uppfödare rapporterar in.
Utvidga utbildningsinsatserna i hela organisationen av nya och gamla uppfödare och pudelägare.
Nya kennelnamnsinnehavare kontaktas av klubben med information om hälsoprogram, standard,
utbildningsmöjligheter m.m.
Planera en ny enkätundersökning om c:a 10 år (år 2025) som uppföljning till de tre som redan
gjorts.
Fortsätta betala del av analyskostnaderna för SA-tester för hundar som visat sig vara behäftade
med sjukdomen och vars ägare medger publicering av resultatet i PudelNytt och på SPKs hemsida.
Genom information på hemsidan, i Pudelnytt och genom utbildningsmöjligheter och införandet
av nya valphänvisningsregler öka antalet patellaundersökta dvärg och toypudlar.
Genom information på hemsidan, i Pudelnytt och genom utbildningsmöjligheter och införandet
av nya valphänvisningsregler uppmuntra till ökad HD-röntgen bland mellan- och storpudlarna.
Rekommendera att, inom storpudelaveln, bara göra kombinationer som ger ett preliminärt
kullindex för HD som överstiger 100 vid parningstillfället.
Uppföljning: Artiklar om pudelns hälsa samt andra hälsorelaterade artiklar har publicerats i
Pudelnytt och på hemsida. I samband med Pudelfullmäktige redovisades hälsostatus. SKK har
under året infört HD-index för mellanpudel. Insamling av hälsorelaterad information till klubbens

egen databas pågår kontinuerligt. I avdelningarna anordnas medlemsmöten med
uppfödarinriktning, där har SPK-CS informerat om HD-index i samband med medlemsmöten i
södra och norra avdelningen under 2018. Alla avdelningar har erbjudits kostnadsfri utbildning för
handledare för uppfödarutbildning i studiecirkelform och SPK har numera ett flertal egna
handledare. Information om pudeln skickas ut till nya kennelnamnsinnehavare och pudelägare. HDindex för storpudel har nu funnits under ett par år och det är lämpligt att göra en uppföljning av
hur det använts.
INAVELSGRAD
Mål Bibehålla den låga inavelsgraden i samtliga storlekar.
Slå vakt om öppna stamböcker inom de mindre storleksvarianterna.
Öka kunskapen bland uppfödarna om vilket utfall olika färgkombinationer kan ge.
Strategi
Pudelklubben kommer att fortsätta informera i Pudelnytt och på hemsidan om
hanhundsanvändningen inom de olika storlekarna.
Fortsätta ha avelsrådgivning till uppfödare som vill ha hjälp att ta fram statistik på olika hundar
och kombinationer.
Uppmana till eftertänksamhet vid planering av kombinationer som ger en inavelsprocent
överstigande 3 %.
Informera om färggenetik och den positiva och negativa påverkan på möjliga
avelskombinationer.
Uppföljning: Hanhundsanvändningen redovisas årligen i Pudelnytt. Avelsrådgivning ges till de
uppfödare som önskar få hjälp med frågor, exempelvis statistik över tilltänkta kombinationer,
hälsofrågor samt frågor om genetik.

Valphänvisningsregler
Generellt gäller att av SKK beslutat hälsoprogram och SKKs Grundregler ska följas. För att få
valphänvisning via Svenska Pudelklubben krävs:
Valparnas föräldrar skall vara utställda med minst 1:a pris, alternativt fr.o.m. 2011-01-10 minst Very
Good.
För samtliga storlekar gäller att valpar från tik som fyllt 9 år inte hänvisas.
För deltagande på SPKs uppfödarregister, valphänvisning och omplaceringslista m.m. accepteras
endast pudlar med färg godkänd enligt FCIs standard (FCI = Fédération Cynologique
Internationale).
Mellan-, dvärg- och toypudel
Båda föräldrarna av storleken mellan-, dvärg- och toypudel ska ha ett ögonlysningsresultat.
Undersökningen ska vara gjord efter det att hunden uppnått 18 månaders ålder. För hundar som
paras efter 5 års ålder krävs ett ögonlysningsresultat efter 5 års ålder. Hunden får inte vid någon av
dessa ögonlysningar visat sig ha PRA.
Tikar måste ha uppnått en ålder av minst 18 månader före parning.
För dvärg-, och toypudel krävs ett registrerat resultat från patellaundersökning gjord efter 12
månader, för båda föräldrarna före parning, undersökningen ska vara gjord av veterinär med
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. (OBS! gäller bara dvärg- och toypudel, även
i kombinationer med mellanpudel.)
För mellanpudel krävs ett registrerat resultat för HD-röntgen, gjort efter 12 månaders ålder, för

båda föräldrarna före parning.
I kombinationer med mellanpudel och dvärgpudel krävs att mellanpudeln är HD-röntgad och att
dvärgpudeln är patellaundersökt.
Storpudel
Storpudelföräldrarna skall vara HD-röntgade efter 12 månaders ålder, med resultat A eller B.
Tiken skall ha uppnått 24 månaders ålder vid första parningstillfället.
Samtliga undersökningsresultat ska vara gjorda innan hunden används i avel första gången. För
ögonspegling gäller vid tidigast 18 månader och efter 5-års ålder.
Avelsrekommendationer
Mellan-, dvärg- och toypudel
Undersök de tilltänkta avelsdjuren före parning: ögonundersök hos en ögonveterinär (efter 18
månaders ålder) gärna inom ett år före varje parning, undersök för patellaluxation (efter 12
månaders ålder) hos en veterinär med specialistkompetens på hundens och kattens sjukdomar och
höftledsröntga mellanpudlarna (efter 12 månaders ålder).
Om hunden har patellaluxation grad 2 eller sämre, använd den inte i avel.
Hundar med grad 1 kan användas i begränsad omfattning, men endast mot hundar som har intyg på
att den inte har patellaluxation.
Mellanpudlar som har höftledsdysplasi grad C kan i begränsad omfattning användas i avel, men
endast mot hund som har grad A eller B, d.v.s. är HD-fri.
Storpudel
Höftledsröntga de tilltänkta avelsdjuren före parning, efter 12 månaders ålder. Endast hundar med
grad A eller B skall användas i avel Rekommendationen är att endast göra kombinationer som ger
ett preliminärt kullindex för HD som vid parningstillfället är större än 100, dvs.(index far + index
mor/2 >100)
Alla storlekar
Undersök vilka hälsofrågor som kan vara aktuella i hundens härstamning, försök om möjligt hitta
en partner där samma hälsoproblem inte finns nära i härstamningen. Om någon av hundarna som
skall paras är DNA-testad för något hälsoproblem och bär på anlag för detta, tänk då på att den
andra partnern också måste testas innan parning och sakna detta

Stadgar för Svenska Pudelklubben (SPK)
Antagna vid ordinarie fullmäktigemöte (datum).
Fastställda av SKK (datum)
Inledning
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de
ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb, genom
särskilt tecknade avtal anslutna lokal- och rasklubbar i fortsättningen benämnda
medlemsorganisationer.
Svenska Pudelklubben (SPK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs
och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i specialklubben ingående rasen
och/eller uppgifterna.
SPKs verksamhet omfattar pudeln med följande storleksvarianter; toy, dvärg, mellan och stor, för
vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SPK. Utöver dessa stadgar gäller
i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer. I den mån stadgar för
SPK strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.
§ 1 Mål
För Svenska Pudelklubben (SPK) nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs
medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden,
hundägaren och hundägandet genom att;
Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört
fullgoda rashundar.
Bevara och utveckla pudelns specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och
praktiskt bruk av rasen.
Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.
§ 2 Verksamhet
För att nå det uppsatta målet ska klubben;
1. Informera och sprida kunskap om SKK och SPK – dess mål, organisation och arbetsformer.
2. Informera om pudeln och dess användningsområde.
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för pudeln inom och utom landet.
5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma
till användning.
6. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser.
7. Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.
8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i Svenska Pudelklubben och blir därmed medlem i en avdelning.
Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har
samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år
under vilket han/hon fyller 16 år.

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med
beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot
hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som
bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller
trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK
och myndigheter föreskriver.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant
av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan
person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige. Fullmäktige kan, efter förslag från
styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin
medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för
SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs
Disciplinnämnd.
§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma
familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift.
Övriga medlemmar betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift, som överförs till
avdelningen. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från
medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.
§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa
stadgar; För delegater och suppleanter till fullmäktige: från det fullmäktigemöte till vilket delegaten
valts, till nästa ordinarie fullmäktigemöte. För andra personer som väljs enligt stadgarna: från det
fullmäktigemöte, vid vilket valet skett, till och med nästa fullmäktigemöte eller till och med det
fullmäktigemöte som mandatperioden avser. Delegat, vars medlemskap upphört i den
medlemsorganisation som utsett vederbörande, kan inte stå kvar som delegat för denna.
§ 6 Organisation
Klubbens högsta beslutande organ är fullmäktigemötet. Dess verkställande och förvaltande organ är
Centralstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. Klubbens verksamhet handhas även av
avdelningar, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar, fastställda av SPK. För
bildande/anslutning av avdelning krävs godkännande av styrelsen.
§ 7 Fullmäktige
Moment 1 Fullmäktigemöte, ordinarie och extra
Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas varje år före april månads utgång. Kallelse ska utfärdas av
styrelsen och skriftligen delges avdelningarna och delegater senast en vecka före fullmäktigemötet.
Till kallelsen ska bifogas årsredovisning, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse,
valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på fullmäktigemötet.
Extra fullmäktigemöte ska hållas om revisorerna eller minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar.
Styrelsen kan också kalla till extra fullmäktigemöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl finns.
Yrkande om extra fullmäktigemöte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift
om det ärende eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra
fullmäktigemöte ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen.
Kallelse till extra fullmäktigemöte ska senast tre veckor före mötet skickas per post eller e-post till
varje avdelning och till varje delegat som finns anmäld hos styrelsen. Med kallelsen bifogas de
handlingar i det ärende eller de ärenden som ska behandlas. Tid och plats för ordinarie

fullmäktigemöte bestäms av styrelsen och meddelas avdelningarna senast 31 oktober året innan.

Moment 2 Fullmäktigedelegater
Fullmäktigedelegat utses av avdelningarna. Avdelningens medlemsantal är antalet medlemmar per
31 december året före fullmäktigemötet.
Följande gäller;
En delegat om avdelningens medlemsantal ej överstiger 199.
Två delegater om avdelningens medlemstal är 200 t.o.m. 299.
Tre delegater om avdelningens medlemstal är 300 t.o.m. 399.
Fyra delegater om avdelningens medlemstal är 400 t.o.m. 499.
Fem delegater om avdelningens medlemstal är 500 t.o.m.699.
Sex delegater om avdelningens medlemstal är 700 t.o.m. 899.
Sju delegater om avdelningens medlemstal är 900 t.o.m. 1099.
Åtta delegater om avdelningens medlemstal är 1100 t.o.m. 1299.
Samt därefter en delegat för varje påbörjat 200-tal medlemmar. Avdelningen väljer
suppleant/suppleanter med det antal avdelningen beslutar.
Delegat får endast representera en avdelning.
Avdelningen ska senast fem veckor före ordinarie fullmäktigemöte anmäla namn och adress på vald
delegat/delegater och suppleant/suppleanter till SPKs Centralstyrelse. Valbar till fullmäktigedelegat
är medlem som under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot
eller suppleant i styrelsen, inte heller som klubbens revisor eller revisorssuppleant.
Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte fram till
nästa fullmäktigemöte. Om en suppleant ersätter en ordinarie delegat under mandatperioden ska det
anmälas till styrelsen.
Moment 3 Dagordning
Fullmäktigemötet öppnas av styrelsens ordförande/vice ordförande eller av styrelsen utsedd person.
Fullmäktigemöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av
fullmäktigemötets ordförande.
Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma.
1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda
justerarna är dessutom rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor 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 fullmäktigemöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
C. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om

suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av avdelning anmälts till
styrelsen för behandling av fullmäktige.
Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 5 veckor före det
ordinarie fullmäktigemötet. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktigemötet avge
utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte förslag i ett ärende
som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktigemötet så beslutar, ärendet tas upp till
behandling men inte till beslut.
Moment 4 Röstning
Rösträtt har endast fullmäktigedelegat. Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel
ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon delegat begär detta. I annat ärende
än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon delegat så yrkar och om fullmäktigemötet så
beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut
fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet
gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är delegat. I
annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet, vid röstning med slutna sedlar, blir lika
avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut i ett ärende ska
lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordföranden och av denne
anmälas innan fullmäktigemötet förklaras avslutat.
Moment 5 Skriftlig omröstning
Ärende, som enligt stadgarna ska läggas fram till fullmäktige för behandling och beslut men som av
styrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att fullmäktige
kallas till extra möte.
För beslut fordras att minst två tredjedelar av delegaterna har lämnat svar på Centralstyrelsens
utsända förslag.
Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av styrelsen tillställts:
1. Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar .
2. Ett förslag till beslut utformat så att svaret endast kan bli ja, nej eller avstår.
3. Uppgift om vilket datum omröstningen ska vara avslutad. För svar per post gäller poststämpelns
datum.
Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen avslutats jämställs
med avstår.
Moment 6 Närvarorätt med mera
Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och, om fullmäktige så beslutar, rätt att yttra
sig. Vid fullmäktigemöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att
delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. •
Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person. •
SKKs verkställande direktör. • Ledamot och suppleant i SPKs Centralstyrelse. • Av fullmäktige
vald ordförande för fullmäktigemötet. • Av fullmäktige valda revisorer och revisorssuppleanter. •
Av fullmäktige valda ledamöter i valberedningen. Är någon av ovan nämnda personer vald delegat
gäller för denne samma som för annan vald delegat.
Moment 7 Motioner och ärenden

Motion som avdelning önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte ska skriftligen och
undertecknad avlämnas till styrelsen senast 5 veckor före ordinarie fullmäktigemöte. Styrelsen ska
med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktigemötet. Om det vid ordinarie fullmäktigemöte
väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om
fullmäktigemötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Vid extra fullmäktigemöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.
Moment 8 Kostnader
1. Kostnader för rese- och traktamentsersättning samt övriga kostnader för de valda delegaterna
fördelas enligt följande; Totalkostnaden delas på antalet delegater. Respektive avdelning betalar så
många andelar som motsvaras av antalet delegater.
2. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 mom. 6 vid
ordinarie och extra fullmäktigemöte.
3. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.
4. Är någon av dessa vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.
§ 8 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktigemötet vald Centralstyrelse,
i dessa stadgar kallad styrelsen.
Moment 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, minst sex eller högst åtta ordinarie ledamöter samt minst två och
högst fyra suppleanter.
Ordinarie fullmäktigemöte väljer vartannat år ordförande för två år, övriga ledamöter för två år samt
suppleanter för två år. Halva antalet ledamöter av styrelsen väljs varje år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid fullmäktigemötet visar eller, om röstetal saknas,
enligt beslut av fullmäktigemöte.
Endast den som är medlem i SPK kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har förslags- och
yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att
teckna klubbens firma.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper
för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller, vid förhinder för denne, från vice
ordföranden.
Styrelsen ska sammanträda minst sex gånger per kalenderår. Vid styrelsesammanträde ska protokoll
föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är
närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om
röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.
Moment 2 Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, i stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler
och riktlinjer, bland annat:
• Ansvara för klubbens avelsfrågor.
• Bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet.
• Verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut och uppdrag.
• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
• Avge årsredovisning till ordinarie fullmäktigemöte.
• Senast 5 veckor före ordinarie fullmäktigemöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans-

och resultaträkningar till revisorerna.
• Senast 30 dagar efter ordinarie fullmäktigemöte sända ett exemplar av SPKs
verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse till SKK.
• Utse delegater och suppleanter till Kennelfullmäktige i den ordning som stadgar för SKK
föreskriver.
• Senast 30 dagar efter ordinarie fullmäktigemöte; Lämna uppgift om styrelsens sammansättning
och om viktigare funktioner utanför styrelsen till SKK.
• Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och fullmäktigemöte till SKK.
• Tolka stadgar samt ha rätt att bevilja dispens från fastställda avdelningsstadgar.
• Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar.
• Avge yttranden över ärenden som SKK hänskjutit till klubben.
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter.
§ 9 Revisorer
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska
årligen granskas av de revisorer som utsetts av fullmäktigemötet. Revisorer och revisorssuppleanter
väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från det fullmäktigemöte då val skett till nästa
ordinarie fullmäktigemöte.
Klubbens årsredovisning med balans- och resultaträkning överlämnas till revisorerna senast 5
veckor före ordinarie fullmäktigemöte.
Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före ordinarie fullmäktigemöte.
Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som, enligt § 7 mom. 1, före ordinarie
fullmäktigemöte sänds till avdelningar och delegater.
Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde. Ordinarie revisorer
ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
Revisorerna har rätt att yrka att ett extra fullmäktigemöte ska hållas.
§ 10 Valberedning
Av fullmäktigemötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid
ordinarie fullmäktigemöte.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för
sammankallande ska vara ett år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje
fullmäktigemöte.
Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före ordinarie fullmäktigemöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
§ 11 Protokoll
Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge
de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande
ordförande och av vald eller valda justerare.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.
§ 12 Disciplinärenden
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.
§ 13 Force majeure
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt,
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller
liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som

planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört
evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKKs Centralstyrelse. På
motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av
den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta
kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald,
tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador
eller direkta eller indirekta kostnader.
§ 14 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast den 31/12 året före ordinarie fullmäktigemöte inges
till styrelsen och handläggas enligt § 7 mom. 3, punkt 17. Beslut om ändring av stadgarna fattas av
fullmäktigemötet.
För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de delegater som deltar i beslutet
vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på
varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte
ändring av dessa ska fastställas av SKKs Centralstyrelse.
§ 15 Upphörande av klubben
Beslut att hos SKK begära att få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid fullmäktigemöte. För
att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra följande
fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare fullmäktigemötet ha stötts av minst
tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens
tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista fullmäktigemötet beslutat i
enlighet med dessa stadgar och mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

