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Förord 
Året 2020 som verksamhetsår har varit väldigt annorlunda för hela vår värld. Det har varit en 

utmaning för alla föreningar att kunna bedriva verksamhet under de förhållanden som rått.  

Våra vanliga aktiviteter har i stort fått ställas in, i de fall de inte gått att anpassa efter gällande råd. 

Vi har fått hitta nya lösningar och gå utanför gängse mönster för att kunna genomföra några av 

klubbens verksamheter.  

Vi står nu inför ännu en ny företeelse, för oss som avdelning, och det är att med SKK’s hjälp 

genomföra ett digitalt årsmöte.  

För styrelsearbetet har det varit ett väldigt annorlunda år. Istället för aktiviteter, möten, umgänge, 

tävlingar så har vi fått försöka se över möjligheterna att bidra mer långsiktigt. Vi har fördjupat oss i 

att renodla avdelningens uppdrag och börjat ta fram ramar för det. Målarbetet har blivit tydligare 

och vår verksamhetsdag i år blev en utveckling av förra årets start med att förtydliga rollerna i 

styrelsen. Sittande styrelse hoppas på att det arbete vi försökt lägga ner på att skapa struktur, mallar 

och vägledning ska kunna bidra till en ännu bättre förening under kommande år och att det ska 

förenkla för kommande styrelser att kunna uppnå de mål som föreningen har fastställt. Årets 

verksamhetsberättelse är därför utformad med de målen i fokus.  

Annika Gripencreutz 

Ordförande SPK västra avd. 
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Förtroendevalda 

Styrelsens sammansättning 
Under mandatåret 2020 har styrelsen haft följande sammansättning: 

Uppdrag: Namn: 
Ordförande Annika Gripencreutz 
Vice ordförande Anna-Karin Johansson 
Kassör Inger Hildebrand 
Sekreterare Gunilla Norström 
Ledamot Charlotte Åsberg 
Ledamot Anette Sandberg 
Ledamot Malin Westholm 
Suppleant (t.o.m 2020-11-22, därefter 
vakant) 

Elisabeth Drake 

Suppleant Anna Lindh 
 

Då samtliga verksamma i föreningen arbetar ideellt har vissa uppdrag inom föreningen adjungerats 

till andra medlemmar än styrelsen.  

Under mandatåret 2020 har följande uppdrag adjungerats: 

Uppdrag: Namn: 
Utställningsansvarig/utställningssekreterare Jenny Westerberg 
Studiefrämjandet  Petra Sandberg och  

Marie Carlén 
Caféansvarig Ulrika Wahlström 
  

Revisorer 
Avdelningens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av avdelningens angelägenheter 

ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorssuppleanter väljs 

för en tid av ett år. Under mandatåret 2020 har följande revisorer verkat: 

Uppdrag: Namn: 
Revisor Pelle Bratell 
Revisor Kerstin Johansson 
Revisorsuppleant Bengt Forshult 
Revisorsuppleant Marita Simring 

 

Valberedning 
Årsmötet utser valberedning som ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie 

årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. 

Under mandatåret 2020 har följande personer verkat i valberedningen: 

Uppdrag: Namn: Övrigt: 
Ledamot Jenny Havenäs Sammankallande 
Ledamot Elisabeth Hildebrand  
Ledamot Carina Kinde  
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Delegater till SPK fullmäktige 
Fullmäktigedelegater utses av avdelningarna. Avdelningens medlemsantal är antalet medlemmar per 

31 december året före fullmäktigemötet. Då avdelningens medlemsantal ligger mellan 500-699, får 

avdelningen utse fem delegater att representerar avdelningen. 

Årsmötet har de senaste åren valt två ordinarie delegater och suppleanter och överlåtit till styrelsen 

att välja tre ordinarie. Följande personer representerade avdelningen på 2020 års fullmäktige: 

Uppdrag: Namn: Vald av: 
Ordinarie Lena Petri Årsmötet 
Ordinarie Katarina Ström Årsmötet 
Ordinarie Annika Gripencreutz Styrelsen 
Ordinarie Annette Sandberg Styrelsen 
Ordinarie Anna-Karin Johansson Styrelsen 
Suppleant Marita Simring Årsmötet 
Suppleant Kerstin Johansson Årsmötet 

 

Årets Pudelfullmäktige genomfördes digitalt och röstningen skedde genom ett gemensamt ombud 

för avdelningen. Delegaterna utsåg Annika Gripencreutz till ombud att föra fram delegaternas röster.   
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Fastställda mål för avdelningen 
Avdelningen har ett antal fastställda mål att arbeta mot. Nedan rubriker är dessa mål och vi försöker 

här beskriva årets arbete utifrån måluppfyllelse. 

Informera och sprida kunskap om SPK – dess mål, organisation, arbetsformer - och om 

pudeln och dess användningsområde. 
Ett evenemang som årligen återkommer för att uppnå målet med att informera om föreningen och 

rasen är montern på My Dog. Montern genomfördes under januari 2020 och var ett uppskattat 

besöksmål, det rådde stundtals trängsel kring montern och besöksantalet uppfattades som stort. 

Utformningen av montern var öppen, så att besökarna kunde uppehålla sig inne i montern ihop med 

hundar och funktionärer vilket uppskattades av besökarna. De minsta av våra rasvarianter kunde 

dock stundtals uppleva att det blev lite för mycket att befinna sig på golvet bland alla fötter så en 

erfarenhet att ta med sig är att skapa upphöjda sittplatser för de hundar som har behovet och att 

variera presentationsmöjligheter. Rådet är dock att undvika trimbord, då flera av besökarna tydligt 

uttryckte att det var trevligt att se pudeln utan ett sådant. Miljön blev även mer tillgänglig för dem 

som hade funktionsvariationer av olika slag. Målsättningen var att även i januari 2021 hålla montern 

med liknande upplägg som året innan, men beskedet om att MyDog 2021 skulle ställas in kom under 

senhösten.  

Avdelningen brukar hålla Pudelns Dag i september, men dagen fick tyvärr ställas in då styrelsen inte 

kunde säkra att besöksantalet understeg 50 personer – vilket var gällande riktlinje vid tidpunkten för 

Pudelns dag. SBK Göteborgsavdelning var vidtalad för evenemanget. Pudelns Dag är annars ett 

uppskattat inslag, som en kick-off inför höstterminens verksamhet där målet att informera och sprida 

kunskap om vår organisation och ras vanligtvis fullföljs.  

Avdelningen har en aktiv Facebook- och hemsida och under sommaren har det genomförts olika 

tävlingar för att hålla flödet uppdaterat. Bland priserna har funnits såväl priser från våra sponsorer 

som klipphäften från SPK. Sociala medier och hemsida är ett verktyg för att kunna informera om 

avdelningens arbete och rasen. Styrelsen har beslutat (trots SKK’s avrådan) att protokoll ska finnas 

tillgängliga på hemsidan så att medlemmarna kan följa de beslut och det arbete som görs. Det skapar 

kunskap och transparens men ställer även krav på att sörja för att avdelningen följer gällande 

lagstiftning kring personuppgifter.  

Under hösten 2020 genomfördes en verksamhetsdag där styrelsen ihop med kontaktpersoner för 

olika funktioner tillsammans tittade på hur arbetet skulle kunna bedrivas på ett bra sätt framigenom. 

En kort resumé av den dagen delgavs medlemmarna både digitalt som genom PudelNytt. PudelNytt 

är en kanal som har en viss fördröjning jämfört mot våra digitala medier och vi kan konstatera att det 

som publiceras där vinner på att vara ämnen som håller över tid. Den är dock viktig för att 

dokumentera hur arbetet och klimatet för föreningen varit den aktuella tiden, som ett 

dokumentationsarv för framtiden.  

Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer. 
Avdelningen har arbetat med att försöka skapa en uppfödargrupp för att arbeta för en tätare 

samverkan mellan avdelningens uppfödare. Avdelningen har försökt få in intressenter till ett sådant 

arbete genom annonsering på vår Facebook-sida och på hemsidan. Under avdelningens 

verksamhetsdag i augusti lyftes behovet kring att skapa förutsättningar för att kunna lotsa nya 
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uppfödare till rätta. Avdelningen har även genomfört en uppfödarutbildning där möten under hösten 

2020 hållits på distans med hjälp av verktyget Teams.  

Förfrågningar om valpar och potentiella hanhundar har hänvisats till SPK’s valphänvisning, 

omplaceringslista, avelsråd och kloka gummor. 

Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för pudeln inom och utom landet. 
Styrelsen har under året tagit del av de skrivelser som inkommit och bidragit med utlåtanden kring 

remissvar som ska inlämnas till SKK inom bland annat regelrevidering av tävlingsgrenar.  

Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper 

kan komma till användning. 
Flera av årets planerade utbildningar har tyvärr fått ställas in vilket leder till att den föreslagna 

verksamhetsplanen inte kunnat följas.  

Avdelningen har under våren genomfört pälsvårdskurser i samarbete med Studiefrämjandet inom 

såväl vardagsvård som utställningsklippning. En uppfödarutbildning genomfördes, vilken startade 

med fysiska möten men sedemera utvecklades till digitala möten. Den ska inte förväxlas med SKK 

distansutbildning via digital plattform, utan vår uppfödarutbildning har hållits på samma vis som 

vanligt – fastställda mötesdatum och diskussionsforum – med enda skillnaden att de sista mötena 

genomfördes via Teams. Även en färggenetikkurs har inletts fysiskt, den är inte avslutad då 

uppfattningen var att kursen var svår att tillgodogöra sig om man skulle genomföra träffarna digitalt. 

Förhoppningen är att kunna avsluta den under kommande år.   

Avdelningen har en funktionsgrupp för aktiviteter på Facebook där funktionärer och aktiva kan vara 

med och bidra med nya idéer, förslag och behov. Därigenom kom bland annat förslag på den under 

hösten genomförda Canicross-utbildningen. Målet med canicross är att påvisa rasens sundhet och 

användbarhet som sällskapshund och att främja ett hälsosamt sunt hundägande. För mer information 

om vad Canicross är, se följande länk: http://canicross.se/omcanicross.html 

Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKK’s bestämmelser. 
Under året har vi klarat av att genomföra två av tre planerade utställningar. Den första hölls precis 

innan läget i landet förvärrades och restriktioner infördes. Utställningen som var planerad att hållas i 

maj i samarbete med Skaraborgs Kennelklubb, fick dessvärre ställas in. Vid avdelningens rasspecial i 

oktober i Härryda hundarena hade styrelsen i uppdrag att sörja för att tillse att 

Folkhälsomyndighetens (FHM) direktiv kunde upprätthållas. Då rådde ett personbegränsningsantal 

på 50 personer varför hallen hyrdes för två dagar där rasvarianterna delades upp på för- och 

eftermiddag. Det upprättades regler för närvaro och vistelse; tex tilläts det ingen publik, men det 

infördes inget krav på munskydd (FHM’s direktiv innehöll inte rekommendationer för det). 

Möjligheter till att hålla god hygien förstärktes och in- och utpassering i hallen reglerades. Tyvärr 

förhindrades våra planerade domare att resa hit och istället tillfrågades den domare vi hade fått 

lämna återbud till vid utställningen i maj – Markus Gisslén. Eftersom utställningen fördelades på två 

dagar kunde samma domare döma samtliga rasvarianter. Domaren följde riktlinjen på 20-25 hundar i 

timmen och då vi som arrangörer vidtagit tidsmarginal mellan storleksvarianterna så blev det en del 

väntan emellan för domare, ringsekreterare och funktionärer. Det bidrog dock till att samtliga 

funktionärer hann äta, fika och faktiskt umgås och skapa nätverk sinsemellan – även om dagen blev 

lång för vissa. Särskilt för dem som fick ägna sig åt att städa upp päls efter utställare som inte 

hörsammat kravet på presenning/underlag för att skydda underlaget i hallen. Hallen är i sig oerhört 

http://canicross.se/omcanicross.html
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värdefull för avdelningen för olika evenemang så förhoppningen är att alla deltagare kan bli bättre på 

att följa de ordningsregler som sätts upp, så att vi även i framtiden får förtroendet att hyra hallen.  

Reflektioner från utställare som inkommit efter utställningen är att det rådde ett ovanligt lugn på 

utställningsplatsen och att ljudnivån var märkbart lägre, vilket uppfattades som väldigt behagligt. 

Generellt har vi fått till oss att det var ett väl anordnat arrangemang med mycket goda möjligheter 

för att följa FHM’s rekommendationer. Trots den fördyrade kostanden för att hyra hallen ytterligare 

en dag så har inte avdelningens ekonomi belastats hårdare. Det beror till stor del på att kostnaderna 

för domare blev lägre. Utställningskommitéen höll nere kostnaden för priser både genom att få till 

fler sponsorer än dem SPK fördelar centralt som att begränsa inköpspriset ytterligare på dem man 

beslutade sig för att köpa in.  

Avdelningen har under året bokat in och genomfört ett BPH i samarbete med VÄKK och betalat ut 

200 kronor vardera till 15 ekipage för genomfört BPH. Arbetet med BPH är även en del av målen i 

Rasspecifika Avelsstrategier – RAS. 

 

 

Stödja och medverka i SKK’s forskningsarbete.  
Styrelsen har under året tagit del av de skrivelser som inkommit och bidragit med utlåtanden kring 

remissvar som ska inlämnas till SKK. 

Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.  
Avdelningen har deltagit i SPK’s verksamhetskonferens ihop med CS och övriga avdelningar, den här 

gången digitalt.  

Miljö 
I november 2019 fastställde SKK en miljöpolicy som gäller för samtliga klubbar under SKK:s paraply. I 

policyn är det fastslaget att klubbarnas verksamhetsberättelse ska ha med klubbens miljöpåverkan 

och detta ska redovisas genom fastslagen rubriksättning. Nedan rubriker följer SKK:s miljöpolicy. 

Minskad klimatpåverkan av resor 

Urklippt ur SKK:s miljöpolicy: 

”Ett av SKKs miljömål är att minska klimatpåverkan från de resor som görs inom organisationen. 

Organisationen uppmuntrar alltid till samåkning, kommunala färdmedel och för resor kortare än 50 

mil ska alltid tågalternativ övervägas. Vid sammansättning av domarlistor ska koldioxidutsläpp tas i 

beaktning. --- För att nå målet ska möjligheterna för möten, aktiviteter, utbildningar och 

föreläsningar på distans utvecklas. SKK uppmuntrar alltid till digitala möten, både ur miljöaspekt som 
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av kostnadsskäl. I vissa fall är det nödvändigt att flyga, i dessa fall ska alla flygresor 

klimatkompenseras av flygbolaget eller berörd klubb.” 

Under mandatåret har inga resor överstigit 50 mil. En resa till Stockholm bokades med tåg men 

evenemanget ställdes in pga Covid -19 och resan gjordes aldrig. Inga flygresor har gjorts av styrelsen 

eller av kontrakterade domare.  

Avdelningen har haft kurser/träffar som varit på plats, men uppfödarutbildningen under hösten 2020 

skedde med majoriteten av träffarna digitalt. 

Av styrelsens möten har fyra av dessa varit fysiska och krävt resor. Sju möten har skett via telefon 

eller det digitala systemet Teams. Många frågor har kunnat beredas via chatforum.  

Källsortering av avfall 
Urklippt ur SKK:s miljöpolicy: 

”Vid klubbarrangemang ska arrangören på ett enkelt sätt möjliggöra källsortering, minimera 

användningen av engångsartiklar och se till att om de måste användas ska de vara så miljövänliga 

som möjligt.” 

Under mandatåret har avdelningen haft två utställningar, på dessa har förtäring på något sätt 

erbjudits. Engångsartiklar har använts och vissa av dessa var av plast. Avdelningen har dock tagit 

beslutet att ur ett miljöperspektiv är det bättre att göra slut på det lager som finns, än att slänga det 

gamla till förmån för nya engångsprodukter av papper. Vidare ser avdelningen positivt på de 

utställare och besökare som har med en medhavd mugg eller låda för de produkter som de handlar. 

Vid varje utställning finns det möjlighet till källsortering för medhavd förtäring samt för det som finns 

till försäljning. Källsorteringen består av pant petflaskor/aluminiumburkar samt papper. Avdelningen 

bistår sedan med att sorteringen hamnar på av kommunen aviserat återvinningsplats. 

Digitalisering 
Urklippt ur SKK:S miljöpolicy: 

”För att minska klimatpåverkan ska digitalisering utnyttjas så mycket som möjligt. --- SKK ska 

underlätta genom att erbjuda utbildningar i digitala lösningar.” 

Under mandatåret har avdelningen, liksom andra klubbar och arbetsplatser fått nya sätt att arbeta 

på grund av Covid -19. Detta har gjort att digitaliseringen har snabbats på och under året har 

majoriteten av möten och samtal i klubbens regi skett via olika digitala medel. 

Att genomföra kurser digitalt kan i vissa fall fungera alldeles utmärkt. Kursupplägget kan behöva 

modifieras då det är svårt att hålla diskussioner igång aktivt live. Digitaliseringen är ett utmärkt sätt 

att nå ut till medlemmar som har svårt att närvara fysiskt.  

För att minska pappersanvändningen har avdelningen tagit beslut om att samtliga mail som går ut 

från avdelningen ska ha en uppmaning om att inte i onödan skriva ut mailet. Avdelningen lägger även 

allt material på den digitala plattformen Rush, som Centralstyrelsen tagit fram och det som sparas i 

pappersväg är enbart det som är föreskrivet genom regelverk som avdelningen står under.  

Årsmötet 2021 kommer även att ske digitalt i en förenklad form via SKK:s regi, framför allt på grund 

av Covid -19.  
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Miljöanpassade inköp samt miljökrav på leverantörer 
Urklippt ur SKK:S miljöpolicy: 

”SKK och dess klubbar ska alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter, tjänster och mat som 

används i verksamheten. Denna aspekt ska anses vara lika viktig som priset på varan eller tjänsten. 

Med leverantörerna ska SKK klubbar och kansli ha en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande 

åtgärder.” 

Idag säljs det kaffe och the som inte är ekologiskt. Det har diskuterats på styrelsemöten att 

avdelningen ska inhandla ekologiskt kaffe och te till sin försäljning samt vid andra träffar för 

medlemmarna. Beslut har tagits att när nuvarande lager är slut ska enbart ekologiskt kaffe och te 

inhandlas.  

Till kaffet/te har det erbjudits laktosfri mjölk. Denna har inte varit ekologisk, men för 2021 är vår 

intention att erbjuda ekologisk laktosfri mjölk. 

Vid utställningar finns det alltid vegetariska alternativ att välja istället för korv och hamburgare med 

animaliskt innehåll. 

Våra bakverk som säljs är flertalet hemmabakade av medlemmar, därför kan vi inte säkerställa att 

det är ekologiska ingredienser, vi kan heller inte kräva detta av våra medlemmar som bakar åt 

avdelningen. 

De sponsorer som är kopplade till Pudelklubben är inte avtalade via avdelningen, utan direkt med 

Pudelklubbens centralstyrelsen, därför har inte avdelningen någon dialog med dessa angående 

miljöförbättrande åtgärder. 

 

 

 


