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Så här går ett Digitalt årsmöte till 
 

Du behöver vara inloggad  
För att kunna delta i mötet behöver du ha tillgång till en digital enhet i form av dator, surfplatta eller 
smart telefon. För att kunna rösta är det viktigt att du har en egen digital enhet. Sitter ni flera vid en 
enhet räknas enbart rösten på den som är inloggad.  

Några dagar innan mötet får du en länk skickad till den e-postadress du angivit i din anmälan. När det 
är dags för möte så klickar du på länken och följer instruktionerna så kommer du att släppas in till 
mötet. Mötet kommer att vara tillgängligt en halvtimme innan utsatt tid för att underlätta att alla 
kommer in i mötesverktyget.  

Hur genomförs mötet? 
Mötet kommer att genomföras i Microsoft Teams enligt punkterna på dagordningen.  

Under mötet ber vi dig att stänga av din mikrofon och din bild. (Mikrofon och video ska ha ett streck 
över sig enligt bild nedan) 

 

Vill man begära ordet på mötet så räcker man upp handen genom att trycka på knappen med en 
hand (se bild nedan) 

 

Ordförande tilldelar dig ordet när det är din tur. Glöm inte att sätta på din mikrofon innan du börjar tala. 

Röstning sker genom acklamation. 
Vid röstning går föredragande för punkter igenom förslaget och ordförande frågar därefter om mötet 
kan gå på förslaget? Tycker du så sätter du på din mikrofon och svarar ja. Därefter frågar ordförande 
om det är någon däremot. Är du det så sätter du på din mikrofon och svarar ja. Du väljer ett av 
alternativen!  Ordförande gör sedan en bedömning om vilket alternativ som fått flest ja och anger det.  

Tycker du att det behövs rösträkning/votering så begär du det genom att sätta på din mikrofon och 
säga votering. Röstningen sker då genom att de som röstar räcker upp handen genom att trycka på 
den funktionen i det digitala mötesprogrammet. 

Om sluten votering begärs kommer en länk till ett formulär att läggas ut i chatten i mötesverktyget. 
Chatten når du genom att trycka på pratbubblan i menyn.  
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För att avge svar klickar du på länken och fyller i formuläret och trycker på skicka. Formuläret skickas 
och rösträknarna räknar rösterna och återkommer med resultatet. 

 

Viktigt att tänka på: 

 

• Var noga med att stänga av din mikrofon under mötet!  

• Tänk på att aldrig prata utan att du begärt och fått ordet! 

• Stäng gärna av din video! 

 

Vi kommer att ha en genomgång av detta innan mötet startar.  
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 Svenska Pudelklubbens västra avdelnings årsmöte 12 februari 2021  

  

Dagordning   
Mötet öppnas   

1. Justering av röstlängd.   

2. Val av ordförande för mötet.   

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

4. a. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.      b. Val 

av två rösträknare.   

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.   

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.   

7. Fastställande av dagordningen.   

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.   

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust.   

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.   

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.    

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan   

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget   

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

suppleanternas tjänstgöringsordning.   

13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.   

14. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.   

15. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som företrädare 

för avdelningen vid SPK: s stämma.   

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.  

17. Övriga ärenden:  

Motion 1  

Motion 2  

Motion 3   

 

Årsmötet avslutas.  
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Verksamhetsberättelse 2021 
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Redovisning av 2021 år aktiviteter 
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Resultat- och balansrapport 
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Verksamhetsberättelse för Pudelsgruppen Skaraborg 

2021  
  

  

Styrelsen  

  

Ordförande Marika Pontén  

Kassör  Gunilla Svensson  

Sekreterare Veronica Eriksson  

Ledamot  Monica Jonsson  

Ledamot  Annika Johansson  

  

 

Verksamheten  

  

Även under 2021 har tyvärr Covid-19 påverkat vår verksamhet, vilket har inneburit att vi inte har 

kunnat träffas i den utsträckning som vi hade hoppats på.  

  

Trots detta lyckades vi ändå anordna BPH på Skaraborgs Kennelklubbs anläggning i Håkantorp (Vara) 

den 16 maj, där 4 stycken pudlar deltog.   

Vi kunde även bjuda in till vår trevliga Adventspromenad den 28 november, där 13 stycken hussar 

och mattar med 12 stycken pudlar och en pomeranian gick tipspromenad. Därefter värmde vi oss 

med glögg och fina pudelpepparkakor, samt bytte julklappar med varandra.  

  

Under året som gått, har vi haft 4 stycken protokollförda styrelsemöten, varav ett konstituerande.  

  

Nu hoppas vi att det rådande läget i denna pandemi snart blir bättre och restriktionerna lättar, så att 

vi kommer att kunna genomföra de aktiviteter som vi har planerat för 2022 och umgås mer i pudelns 

tecken!  

  

  

   

Mariestad  

2/1 2022  

  

För Pudelgruppen Skaraborg  

Veronica Eriksson  
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Resultat- och balansrapport Pudelgruppen Skaraborg 
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Förvaltningsberättelse 2021  
 

Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust.   

Föreningens verksamhet omfattar tiden 2021-01-01 – 2021-12-31.  

Vinsten för verksamhetsåret uppgår till 39.193,92 kr.  

Styrelsen i Svenska Pudelklubben Västra avdelningen föreslår att vinsten på 39.193,92 kr balanseras i 

ny räkning.  

Rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen:  

Årsmötet februari 2021 gav inte styrelsen några särskilda uppdrag.  
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Revisionsberättelse 2021-01-01 --- 2021-12-31 
Undertecknade revisorer, valda av årsmötet 2021, får efter utförd granskning av Svenska 

Pudelklubbens västra avdelnings räkenskaper för kalenderåret 2021, avge följande 

revisionsberättelse. 

Bokföringen har skötts med omsorg och noggrannhet. Samtliga transaktioner har styrkts med 

verifikationer, liksom saldona på Plusgirot, Sparkonto och i kassan. 

Vi rekommenderar därför årsmötet, att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret 1 januari 2021 — 31 december 2021. 

 

Göteborg i januari 2022 

 

Kerstin Johansson Göteborg i januari 2022 

 

Pelle Bratell 
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Verksamhetsplanering för 2022 
 
 
Planerade kurser 1:a halvåret 2022 

• Kurs i färggenetik 

• Massagekurs steg 1 

• Massagekurs steg 2 

• Kurs i utställningsklippning 

• Kurs i vardagsklippning 

• Valpkurs 

• Vardagsvård för din pudel steg 2 och 3 

• Viltspår steg 1 och 2 

• Utställningsklippning för nybörjaren 
 
Planerade kurser 2:a halvåret 2022 

• Uppfödarutbildning 

• Vardagsvård för din pudel steg 2 och 3 

• Viltspår steg 1 och 2 

• Utställningsklippning för nybörjare 
 
Planerade föreläsningar 2022 

• Föreläsning av kennelkonsulent Mia Borg 

• Föreläsning av veterinär om akutsjukvård för hund  

• Föreläsning av veterinär kring parning, dräktighet och valpning 
 
Planerade aktiviteter  

• Pudelpromenader 

• BPH 

• Pudelns dag i september 

• Rasmonter på My Dog (januari 2023) 

• Handlerträning med Christer Ivarsson 
 
Planerade utställningar under 2022 

• 5 mars Officiell utställning Vårgårda 

• 1 maj Inofficiell utställning Tjolöholm 

• 12 juni Officiell utställning Vårgårda 

• 8 oktober officiell utställning Vårgårda 

• 8 oktober inofficiell valputställning Vårgårda 
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BUDGET 2022 

 

   

 INTÄKTER  

 Reklam/PR/Monter 0 

 Medlemsavgifter 63000 

 Anmälningsavgifter utställningar 140000 

 Anmälningsavgifter kurser 24000 

 Försäljning, kataloger, lotteri, café 8000 

 Bidrag Studiefrämjandet 0 

 SUMMA INTÄKTER 235000 

   

 KOSTNADER  

 Domararvoden, boende och reseersättningar 32000 

 Arvoden och reseersättningar ringsekreterare 17000 

 Samtliga lokalhyror 37000 

 Utställningsutgifter, inkl. priser och caféet 21000 

 Kurskostnader, arvoden och resor 23000 

 Stamboksavgifter SPK, hunddata SKK 15000 

 Pudelfullmäktige, Verksamhetskonferens 18000 

 Årsmöte 8000 

 Styrelsemöten 5000 

 Kontorsmaterial, papper toner med mera 2500 

 SKK-annonser 0 

 Medlemsvård 12000 

 Porto 1000 

 Bank- och plusgiroavgifter, inklusive swish 2500 

 Försäkrings, ansvar -släpvagn 1200 

 Sponsring av BPH 5000 

 Avskrivning av inventarier o lager 10000 

 SKK IT-utveckling, Internetanmälan 12300 

 Sociala avgifter 3000 

 SUMMA KOSTNADER 225500 

   

 BUDGETERAT RESULTAT: 9500 
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Svar på inkomna motioner inför årsmötet 2022 
 

Motion nr 1  

”Förslag att samtliga avelsdjur genomgår färggentest”. Inkommen från Jonna Pedersen.  

Styrelsens svar: Styrelsen anser att ett krav på färgtest skulle begränsa både avelsbasen för de solida 

färgerna och möjligheten till att följa den Franska Pudelklubbens och FCIs rasstandard.  

 
Styrelsen föreslår att motionen avslås.  
 

Motion nr 2 

”Förslag att samtliga avelsdjur genomgår färggentest”. Inkommen från Marie Dahl. 

Styrelsens svar: Styrelsen anser att ett krav på färgtest skulle begränsa både avelsbasen för de solida 
färgerna och möjligheten till att följa den Franska Pudelklubbens och FCIs rasstandard.  
 
Styrelsen föreslår att motionen avslås.  
 

Motion nr 3 
”Se över texten för SPK:s valphänvisning”. Inkommen från Marie Dahl. 

Styrelsens svar: Styrelsen ser inte att vi kan förmedla valpar med färg som avviker från FCI rasstandard 
för pudel. Vi uppmuntrar alla uppfödare att registrera valpar i rätt färg. 
 
Styrelsen föreslår att motionen avslås  
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Motion nr 1 
 

Motion till Svenska Pudelklubbens Årsmöte. 

Förslag att samtliga avelsdjur genomgår färggentest. 

Bakgrund: Vi har länge haft en stam med såväl solida som flerfärgade individer. Beroende på de 

nya riktlinjer som är i annalkande kommer det att bli än viktigare att separera populationen. 

För att undvika att valpar som inte lever upp till uppfödares förväntningar registreras under 

annan färg än den faktiskt varande vore ett mycket enkelt sätt att helt enkelt färggentesta 

alla tilltänkta föräldradjur, förslagsvis i samband med det obligatoriska PRA/prcd-testet. 

Det finns en del konkreta fall där man missat icke önskvärd färg vid registreringen av valpar. 

För att uppfödare ska undvika tråkiga överraskningar i framtiden skulle detta kunna vara en 

mycket enkel lösning. 

Därför föreslås att: 

Vår rasklubb aktivt uppmuntrar till färggentest 

och 

Att resultatet delges föreningens avelsråd. 

Mvh 
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Motion nr 2 
 

Motion till Svenska Pudelklubbens Årsmöte. 

Förslag att samtliga avelsdjur genomgår färggentest. 

Bakgrund: Vi har länge haft en stam med såväl solida som flerfärgade individer. 

Beroende på de nya riktlinjer som är i annalkande kommer det att bli än viktigare att 

separera populationen. 

För att undvika att valpar som inte lever upp till uppfödares förväntningar 

registreras under annan färg än den faktiskt varande vore ett mycket enkelt sätt 

att helt enkelt färggentesta alla tilltänkta föräldradjur, förslagsvis i samband med 

det obligatoriska PRA/prcd-testet. 

Det finns en del konkreta fall där man missat icke önskvärd färg vid registreringen av 

valpar. 

För att uppfödare ska undvika tråkiga överraskningar i framtiden skulle detta kunna 

vara en mycket enkel lösning. 

Därför föreslås att: 

Vår rasklubb aktivt uppmuntrar till färggentest 

och 

Att resultatet delges föreningens avelsråd. 

Hyssna 2022-01-17 

 
Marie Dahl 

Grönered 

Rönnås 3 

511 98 Hyssna 
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Motion nr 3 
 

Motion till Svenska Pudelklubbens Årsmöte 

Se över texten för SPK:s valphänvisning 

Bakgrund. 

SPK har valphänvisning på valpar efter meriterade och hälsotestade pudlar med standardenlig 

färg. 

Vi anser att punkt 5 är olyckligt formulerad och bör ses över, eller helt enkelt tas bort. 

"o Endast valpar vars föräldrar har godkänd färg enligt FCIs standard hänvisas. Felfärgade 

(enligt FCIs standard) valpar födda i kull med standardenligt färgade föräldrar hänvisas ej." 

Eftersom föräldradjuren måste vara utställda med minst Very Good kan inte valpar efter 

flerfärgade pudlar överhuvudtaget få valphänvisning eftersom dessa ju blir diskvalificerade på 

utställning. 

Därmed har man redan undvikit frågan om valphänvisning efter flerfärgade föräldrar. 

Vad som däremot kan vara mer problematiskt är att detta dessutom drabbar de felfärgade 

valpar som föds efter solida föräldrar. 

Utebliven valphänvisning kan öka risken att uppfödaren registrerar felfärgad valp i den färg 

den har mest av för att undvika X på färgen i avelsdata. 

Detta vore klart olyckligt inför framtida avelsplanering. 

Vi föreslår därför: 

Att texten ses över så att uppfödare uppmuntras till att registrera under rätt färg och ändå ha 

möjlighet att få valphänvisning på samtliga valpar i kullen. 

Hyssna 2022-01-17 

 

Marie Dahl 

Grönered Rönnås 3 

511 98 Hyssna 
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Delegater till Pudelfullmäktige 


