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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. 

Årsmötet avslutas. 
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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022. 

Styrelsens sammansättning har varit följande: 

Ordförande: Katarina Ström 
Vice ordförande: Tina Otterdahl 
Sekreterare:  Mayvi Johansson 
Kassör: Inger Hildebrand 

Ledamöter: 
Carina Kinde, Anna Lindh och Klara Sandgren 

Suppleanter: 
Annika Holm och Katarina Åkermo 

Verksamheten 
Under 2022 har vi, glädjande nog, återigen kunnat genomföra aktiviteter med våra medlemmar och 

inte enbart digitala sådana. När samhället åter öppnade under våren har vi kunnat ta tillvara på de 

erfarenheten vi dragit under pandemiåren och kombinera dem med fysiska aktiviteter och få en bra 

mix och förhoppningsvis något som passar våra medlemmar. 

I slutet av sommaren kunde vi också genomföra Pudelns dag med massor av pröva-på aktiviteter för 

pudelägare i väst. Det blev en välbesökt dag och uppskattades av de medlemmar som hittade dit. I 

samband med Pudelns dag hölls också en verksamhetsplanering där delar av styrelsen och 

representanter i de olika kommittéerna deltog.  

På grund av pandemiläget i samhället kunde inte MyDog 2022 genomföras trots långtgående 

planering.  

Att Pudelklubben fyllde 80 år under 2022 har uppmärksammats vid flera tillfällen under året bland 

annat med tårta och specialpriser på höstens specialutställning. 

Utställningskommittén 
På grund av osäkerheten kring pandemin valde vi att flytta vår officiella marsutställning och höll 
istället den i samband med att Västra Kennelklubbens genomförde MyDog-utställning den 30 april i 
Backamo. Även den planerade inofficiella utställningen 1 maj på Tjolöholm ställdes in då My Dog blev 
flyttad till just den helgen. 

Den 5 mars genomförde vi en välbesökt exteriörbedömning med ringträning och tipspromenad. 
Carina Johansson dömde 19 anmälda pudlar och Cilla och Ia Cannerheim hjälpte hela 32 hundar att 
visa sig i ringen. Det fanns också möjlighet att få hjälp med uppsättning av topknot och andra 
pälsvårdstips.  

Vår andra officiella utställning genomfördes i Vänersborg den 12 juni i samband med Norra Älvsborgs 
Kennelklubbs Nordic Dog Show. 

Den 1 oktober arrangerades också en uppskattad handlerkurs på Alingsås hundarena med Christer 
Ivarsson.  
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Vi passade på att fira att Pudelklubben fyllde 80 år i samband höstutställningen den 8 oktober i 
Vårgårda och bjöd till en festlig jubileumsutställning där nästan 120 pudlar deltog. Samtidigt hölls vi 
en inofficiell utställning för 4-9 månaders valpar av alla raser, även den var välbesökt. 

Uppfödarkommittén 
Under året har vi genomfört: 

• Uppfödarutbildning med både digitala och fysiska träffar för sex deltagare.

• Studiecirkel i färggenetik där fyra deltagare träffades vid tre tillfällen och lärde sig mer om
detta ämne.

• Fysisk uppfödarträff där Mia Borg berättade om kennelkonsulenternas uppgift och arbete.
Det fanns också möjlighet att ställa frågor.

Dessutom har det varit tre digitala uppfödarmöten där man arbetat fram aktiviteter och delat 
information för att utveckla pudeluppfödningen.  

Pälsvårdskommittén 
Avdelningen har anordnat två vardagskursen under våren och två under hösten.  
Dessutom har vi haft två utställningsklippkurser för nybörjare och en klippkurs för mer vana 
utställare.  

Kommittén för arbetande hundar 
Under året har vi, i samarbete med Viltvittringens Kennel, genomfört viltspårskurser i både steg 1 
och 2.  
Avdelningen har under året genomfört två BPH, i samarbete med Västra Kennelklubben och betalat 

ut 200 kronor vardera till 11 ekipage för genomförd BPH.  

Kommunikationskommittén 
Vi har, under 2022, fortsatt att jobba synkroniserat med avdelningens webbsida och Facebook. Vi kan 
konstatera att inlägg och evenemang på Facebook når ut till många fler än det som publiceras på 
webben. Varje Facebookinlägg når ut till i genomsnitt 1 000 personer och vissa till så många som 
4 000. 
Det är viktigt att fortsätta att jobba aktivt med Facebooksidan, både att publicera nyheter och 
evenemang samt att dela den i grupper och på privata sidor. Det skapar en förväntan bland de som 
redan följer sidan samt genererar också fler följare. 

Medlemmar och ekonomi 
Medlemsantalet har ökat från 729 till 779 vilket resulterat i drygt 6.000 kr mer i medlemsintäkter än 
året innan. De officiella utställningarna har gett ett större underskott än tidigare år och de främsta 
orsakerna är att Tångahallen, en fantastiskt fin utställningshall med många möjligheter, är dyrare än 
tidigare hallar. Domarnas resekostnader har också varit större och övriga milersättningar har ökat 
från 18,5 kr/mil till 31 kr/mil (+ sociala avgifter på beloppet över 18,50 kr/mil).  
Kurserna i vardagsvård, utställningsklippning för nybörjare, färggenetikkursen och 
uppfödarutbildningen har gett ett överskott och bidragit till att resultatet blev något bättre. 

Ekonomin i klubben är stabil och under året har det arrangerats aktiviteter som varit gratis för 
medlemmar till exempel flera föreläsningar samt ringträning i samband med exteriörbedömning. 

Vi kommer att fortsätt att erbjuda våra medlemmar diverse kurser, föreläsningar och sponsra BPH-
beskrivningar av Pudel samt vara lyhörda för vad våra medlemmar önskar för aktiviteter. 



6 
 

 

 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 11 digitala och två fysiska möten. Protokollen från styrelsemötena har publicerats 
på avdelningens webbsida. 
 
Slutord 
Styrelsen tackar för året som gått och hoppas att 2023 blir ett bra år med många roliga aktiviteter 
och aktiva medlemmar. 
 
 
Göteborg  
2022-01-31 
 
 
 
 
Katarina Ström, ordförande  Mayvi Johansson, sekreterare 
 
 
 
 
Tina Otterdahl, vice ordförande Inger Hildebrand, kassör 
 
 
 
 
Anna Lindh, ledamot  Carin Kinde, ledamot 
 
 
 
 
Klara Sandgren, ledamot  Annika Holm, suppleant 
 
 
 
 
Katarina Åkermo, suppleant  
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Redovisning av 2022 års aktiviteter 

Utställningar 2022  officiella, inofficiella och andra aktiviteter 

2022-03-05 Exteriörbedömning Vårgårda Carina Johansson 
Antal anmälda hundar 19 

Inkomster  10.345 kr 
Utgifter -25.356 kr
Resultat -15.011 kr

Ringträning för Cilla Cannerheim Antal anmälda hundar 32 
Gratis för medlemmar att deltaga 
Kostnaden ingår i redovisningen för Exteriörbedömningen 

2022-04-30 Officiell utställning Backamo Michael Coad, UK 
Mellan och stor 

Inkomster  24.670 kr Anki Johansson 
Utgifter -38.185 kr Dvärg och toy 
Resultat -13.515 kr Antal anmälda hundar, valpar 6, vuxna 88 

2022-06-12 Officiell utställning Vänersborg Jakub Kruczek, Polen 
Dvärg och toy 

Inkomster  25.260 kr Anna Rogowska Polen 
Utgifter -33.983 kr Mellan och Stor 
Resultat -8.723 kr Antal anmälda hundar, valpar 5, vuxna 82 

2022-10-08 Officiell utställning Vårgårda Marianne Slooijer, Holland 
Dvärg och toy 

Inkomster  44.855 kr Macro Marabotto, Italien 
Utgifter -59.083 kr Mellan och Stor 
Resultat -14.228 kr Antal anmälda hundar, valpar 28, vuxna 91 

2022-10-08 Inofficiell valputställning 4-9 månader Jimmie Lundgren och Daphne Blomstrand 
Alla raser i Vårgårda Antal anmälda hundar 118 

Inkomster  22.610 kr 
Utgifter -23.362 kr
Resultat -752 kr

2022-09-10 Pudelns dag, Kallebäck 
Försäljning  4.085 kr 
Utgifter -4.289 kr
Resultat -204 kr
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Hösten 2022 

Kurser i Vardagsvård och utställningsklippning för nybörjare 
Anmälningsavgifter 12.000 kr kursledare: Marie Carlén, Marie Peterson, 
Försäljning  790 kr Maria Boberg och Elisabeth Hildebrand 
Utgifter    -2.693 kr 
Resultat   10.097 kr 

 24-25 sep 2022 Utställningsklippkurs med Arild Thorvaldsen 
Anmälningsavgifter  15.600 kr 
Försäljning  140 kr Antal deltagare: 7 st. 
Utgifter -18.478 kr
Resultat -2.738 kr

2022-10-01  Handlerkurs, ringträning 
Anmälningsavgifter  5.120 kr kursledare: Christer Ivarsson 
Utgifter -5.985 kr Antal deltagare: 16 st. 
Resultat -865 kr

Hösten 2022  Studiecirkel i färggenetik 
Anmälningsavgifter  2.000 kr kursledare: Bitte Hjälmås 
Utgifter -185 kr Antal deltagare: 4 st. 
Resultat  1.815 kr 

Hösten 2022  Uppfödarutbildning 
Anmälningsavgifter 6.300 kr kursledare: Mona Stenholm 
Utgifter  0 kr Antal deltagare: 6 st. 
Resultat 6.300 kr 

Under 2022 Utbetalt BPH-bidrag 
11 st. har fått 200 kr var i bidrag för BPH 

Medlemsmöten 
2022-03-03 Föreläsning av kennelkonsulent Mia Borg 
2022-05-12 Föreläsning, akutsjukvård, av veterinär Jonas Eriksson 
Utgifter -6.512 kr
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Resultat och balansräkning 
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Verksamhetsberättelse för Pudelsgruppen Skaraborg 2022 

Styrelsen: 

Ordförande Marika Pontén 

Kassör Gunilla Svensson 

Sekreterare Veronica Löfborg 

Ledamot Monica Jonsson 

Ledamot Annika Johansson 

Verksamheten 

Vi inledde årets aktiviteter i januari med att Reija Hyttinen höll en väldigt uppskattad 2-

dagars kurs i utställningsklippning. Vi fick tillgång till passande lokaler i Skövde där det 

även fanns övernattningsmöjlighet för några som hade lite längre att åka. Jättekul tycker 

vi med deltagare från andra avdelningar som ville komma och vara med! 

Vi fortsatte våren med pudelpromenader i Skara, Hova och i Mariestad.  

I Maj anordnades en dag med BPH i Håkantorp, där 8 pudlar var anmälda. 

Den 14 maj hade vi en dubbel Inofficiell Utställning i Töreboda - en Pudelspecial och en 

där alla raser var välkomna. Det blev en härlig dag i vackert väder, med trevliga pudlar i 

alla storlekar, färger och åldrar. Dessutom många andra fina hundar. Ca 100 hundar deltog 

och alla rasgrupper var representerade. 

Hösten startade vi med en träff i Mariestad, där vi promenerade med våra pudlar och tog 

en fika efteråt. Lördagen den 1 oktober anordnade vi för första gången en clearround i 

Nosework. Den visade sig vara väldigt uppskattad, så det hoppas vi kunna göra fler gånger. 

Under hösten höll vi även ytterligare en klippkurs, där Monica Jonsson guidade deltagarna i 

pudlarnas vardagsvård. 

Vi avslutade årets verksamhet med vår traditionella adventsträff, där vi hade några 

”Prova-på-stationer”, bl.a annat med Nosework och div balansövningar. Vi bytte julklappar 

med varandra och med anledning av Svenska Pudelklubbens 80-jubileum, valde vi att bjuda 

på kaffe och tårta i stället för pudelpepparkakor som vi brukar ha på årets sista träff. 

Under året som gått, har vi haft 4 protokollförda styrelsemöten, varav 2 via web. 

Vi ser tillbaka på året som har gått och är glada över att vi äntligen har kunnat träffas och 

göra saker tillsammans utan alltför stora restriktioner. 

Nu är vi alldeles i början av 2023 och vi ser fram emot trevliga träffar och en mängd andra 

roliga pudelevenemang! 

Mariestad 1/1 2023 

För Pudelgruppen Skaraborg, 

Veronica Löfborg 
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Resultat Skaraborg 
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Förvaltningsberättelse 2022  
 

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

förlust.   

Föreningens verksamhet omfattar tiden 2022-01-01 – 2022-12-31.  

Förlusten för verksamhetsåret uppgår till 6.647,97 kr.  

Styrelsen i Svenska Pudelklubben Västra avdelningen föreslår att resultatet på 6.647,97 kr balanseras 

i ny räkning.  

Skaraborgssektionen gör en vinst på 60 kr som föreslås balanseras i ny räkning.  

Rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen:  

Årsmötet februari 2022 gav inte styrelsen några särskilda uppdrag.  
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Revisionsberättelse 
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Svenska Pudelklubbens västra avdelnings verksamhetsplanering för 

2023 
 
 
Planerade kurser 1:a halvåret 2023 

• Nyfiken på SKK:s Avelsdata  

• Massagekurs steg 1 och steg 2 

• Viltspår steg 1 och 2 

• Vardagsvård steg 1-2 

• Vardagsvård steg 3 

• Vardagsvård för valpar 
 
Planerade kurser 2:a halvåret 2023 

• Fördjupning av SKK:s Avelsdata  

• Viltspår steg 1 och 2 

• Vardagsvård steg 1-2 

• Vardagsvård steg 3 

• Vardagsvård för valpar 

• Utställningsklippning - avancerad 
 
Planerade föreläsningar 2023 

• Från planerad parning till valparna flyttar - digital och fysisk föreläsning  

• Föreläsning Anatomi 
 
Planerade aktiviteter  

• Pudelpromenader  

• BPH – vår och höst 

• Pudelns dag i september 

• Rasmonter på My Dog (januari 2024) 
 
Planerade utställningar under 2023 

• 1 maj – Tjolöholm (Inofficiell) 

• 10 juni - Vänersborg  

• 27 juli - Vårgårda  

• 26 augusti - Ljungskile  
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Budget 2023 
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Valberedningens förslag  
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Delegater till Pudelfullmäktige 
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Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 11 digitala och två fysiska möten. Protokollen från styrelsemötena har publicerats 
på avdelningens webbsida. 
 
Slutord 
Styrelsen tackar för året som gått och hoppas att 2023 blir ett bra år med många roliga aktiviteter 
och aktiva medlemmar. 
 
 
Göteborg  
2022-01-31 
 
 
 
 
Katarina Ström, ordförande  Mayvi Johansson, sekreterare 
 
 
 
 
Tina Otterdahl, vice ordförande Inger Hildebrand, kassör 
 
 
 
 
Anna Lindh, ledamot  Carin Kinde, ledamot 
 
 
 
 
Klara Sandgren, ledamot  Annika Holm, suppleant 
 
 
 
 
Katarina Åkermo, suppleant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  











