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Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige,  
årsmöte den 5-6 april 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby. 
 

Pudelfullmäktiges öppnande 
Svenska Pudelklubbens ordförande 
Madeleine Bergendahl hälsade alla 
välkomna till årets Pudelfullmäktige, gav 
information om de nya reglerna i 
Jordbruksverkets föreskrifter, bl. a 
angående borttagning av sporrar som nu 
endast får utföras av veterinär om det 
finns medicinska skäl och förklarade 
mötet öppnat.  
 
§ 1. Justering av röstlängden     
Röstlängden lästes upp och fastställdes 
till 26 röstberättigade delegater, bilaga. 
 
§ 2. Val av ordförande för 
fullmäktigemöte 

Bo Edoff valdes till ordförande för 
fullmäktigemötet. 
 
§ 3. Styrelsens anmälan om 
protokollförare vid mötet 
Lena Tellberg hade av styrelsen utsetts 
att föra protokollet. 
 
§ 4. Val av två justeringspersoner 
tillika rösträknare, som tillsammans 
med ordföranden skall justera 
protokollet 
Till justerare och tillika rösträknare valdes 
Berit Lönnerstam och Lena Petri. 
 
§ 5.  Beslut om närvaro- och 
yttranderätt förutom av personer 
enligt § 7mom 6 



Mötet beslöt att ge både närvaro- och 
yttranderätt till inbjudna personer. Inga 
övriga personer var närvarande. 
  
§ 6.  Fråga om 
fullmäktigedelegaterna blivit 
stadgeenligt kallade 
Lena Tellberg redogjorde för kallelse och 
utskick av handlingar. Mötet fann att 
delegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
 
§ 7.  Fastställande av dagordningen 
Förslaget till dagordning fastställdes efter 
att punkten f) Optigentester lagts till i 
§18. 
 
§ 8.  Styrelsens verksamhets-
berättelse och årsbokslut med 
balans- och resultaträkning, 
redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor samt revisorernas 
berättelse 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom av 
Bo Edoff och lades därefter till 
handlingarna. 
 

Balans- och resultaträkningarna gicks 
igenom och kassören Marita Simring 
redogjorde för arbetet under året med en 
Power Pointpresentation där också 
jämförelser mellan de olika åren syntes 
väl. Konstaterades att annonser i 
Pudelnytt är SPKs största inkomstkälla 
och därefter försäljning av SPKs 
klipphäften förutom medlemsavgifterna. 
Kassören redogjorde också för planerade 
avsättningar till olika ändamål enligt 
årsmöteshandlingarna. 
 

 Mötet ansåg sig därefter ha tagit del av 
den ekonomiska redovisningen. 
 

Ordförande Madeleine Bergendahl 
redogjorde för arbetet med avelsfrågor 
och visade resultatet av HD-röntgen 
under de 10 senaste åren på stor- och 
mellanpudel. Hon redovisade resultat från 
patella- och ögonundersökningar för de 
olika storlekarna och redogjorde för 
inavelsfrekvensen som är fortsatt 
konstant låg de senaste åren för alla 
storlekar jämfört med siffrorna från 
1990-talet. En jämförelse av 
spindeldiagram för MH mellan storpudel 
och de små storlekarna visades också och 

det konstaterades att de såg ganska lika 
ut för de båda grupperna. 
 

Revisorn Bengt Forshult redogjorde för 
innehållet i revisorernas berättelse och 
konstaterade att SPK har en ordnad 
ekonomi och tillstyrker beviljande av 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 9.  Fastställande av balans- och 
resultaträkning samt beslut om enligt 
dessa uppkommen vinst eller förlust 
Balans- och resultaträkningarna 
fastställdes efter att mötet ifrågasatt 
resultatdispositionen och undrat om den 
resterande vinsten på något sätt kunde 
komma avdelningarna och medlemmarna 
tillgodo. Mötet beslutade att den 
resterande vinsten på 36 671,14 kr efter 
avsättningar balanseras i ny räkning. 
 
§ 10. Styrelsens rapport om de 
uppdrag föregående fullmäktigemöte 
givit till styrelsen 
Lena Tellberg redogjorde för de uppdrag 
som gavs av föregående fullmäktigemöte, 
utöver verksamhetsplanen; information 
om pudelklubbens mål och mening har 
lagts ut på hemsidan, krav på avelsspärr 
för flerfärgade pudlar har avslagits av 
SKKs Avelskommitté och nytt avtal med 
Svensk Hundungdom (SHU) med höjd 
ålder till 25 år har upprättats. 
 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för 
styrelsen 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 12. a) Beslut om styrelsens förslag 
till verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen presenterades, 
diskuterades och fastställdes efter att ett 
tillägg gjorts att arbetet med att införa 
avelsspärr på flerfärgade pudlar ska 
intensifieras. 
 
b)  Beslut om styrelsens förslag 
till rambudget 
Styrelsen förslag till rambudget 
presenterades, diskuterades och 
fastställdes efter styrelsens omarbetning 
av kostnaderna och tillägg av posten 
"Aktivitetsbidrag till avdelningarna" på  



40 000 kr, totala kostnader blir då  
961 560 kr och budgeterat beräknat 
resultat 2 440 kr. 
 
c)  Beslut om medlemsavgifter för 
kommande verksamhetsår 
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska 
vara oförändrad för alla 
medlemskategorier under 2015. 
 
§ 13. Fastställande av antal 
ledamöter och suppleanter i 
styrelsen 
Mötet beslutade att antalet ledamöter ska 
vara oförändrat, dvs. ordförande, 6 st. 
ordinarie ledamöter och 2 st. 
suppleanter. 
a) Val av ordförande på 2 år  
Madeleine Bergendahl valdes till 
ordförande på 2 år, omval. 
 
b) Val av tre ordinarie ledamöter 
på 2 år  
Marita Simring, omval, Barbro Bergström, 
omval och Malin Hult, nyval, valdes till 
ordinarie ledamöter på 2 år. 
 
c) Val av en suppleant på 1 år, 
fyllnadsval  
Sanna Arvidsson valdes till suppleant på 
1 år, fyllnadsval, nyval. 
 
d) Val av en suppleant på 2 år, 
samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning  
Mona Plånborg Grenholm valdes till 
suppleant på 2 år, nyval. Beslöts att 
Mona Plånborg Grenholm är första 
suppleant och Sanna Arvidsson är andra 
suppleant. 
 
§ 14. Val av 2 revisorer och 2 
revisorssuppleanter på 1 år enligt § 9 
i SPKs stadgar 
a) två revisorer på 1 år 
Agneta Karlsson och Bengt Forshult 
valdes till revisorer på 1 år, omval. 
 
b) två revisorsuppleanter på 1 år 
Sten-Olof Högström, omval och Eva 
Riedel, nyval, valdes till 
revisorssuppleanter på 1 år. 

§ 15. Val av valberedning enligt § 10 
i SPKs stadgar 
a) Val av sammankallande på 1 år  
Katarina Ström valdes enhälligt till 
sammankallande på 1 år. 
 
b) Val av ledamot på 2 år  
Lena Jonsson valdes enhälligt till ledamot 
på 2 år. 
 
c) Val av ledamot på 1 år.  
Punkten utgick eftersom Karin Svensson 
har 1 år kvar på sitt mandat. 
 
§ 16. Beslut om omedelbar justering 
av punkterna 13-15 
Paragraferna 13-15 förklarades som 
omedelbart justerade. 
 
Här ajournerades mötet till följande dag. 
 
Förhandlingarna återupptogs och 
röstlängden fastställdes igen till 26 
röstberättigade delegater. 
 
§ 17. Övriga ärenden som av 
styrelsen hänskjutits till fullmäktige 
eller som av avdelning anmälts till 
styrelsen för behandling av 
fullmäktige 
a) Motion ang. ändring av 
hälsoprogram, storpudel  
Motionen avsåg sänkning av 
hälsoprogrammet för storpudel till nivå 2, 
känd status. Motionen bifölls efter sluten 
votering som utföll med 15 röster för 
motionen och 11 röster mot motionen. 
Paragrafen förklarades som omedelbart 
justerad. 
 
b) Motion ang. valphänvisningstid   
Motionen bifölls och styrelsen har redan 
tagit detta beslut för att samordna 
tidsreglerna med SKKs köpahund.se. 
 
c) Motion ang. Pudel Cupen 
  Motionen bifölls. 
 
d) Motion ang. känd 
höftledsstatus, mellanpudel för 
valphänvisning 
Motionen avslogs. 
 



e) Motion ang. genomförande-
plan för att förenkla för uppfödare, 
vilka vill arbeta med att bevara 
pudeln enfärgad...  
Motionen bifölls med ett tilläggsyrkande 
att SPK, centralstyrelsen i alla kommande 
protokoll under rubriken "flerfärgade 
hundar" redogör för genomförda och 
planerade aktiviteter i denna 
frågeställning. 
 
f) Motion ang. reg förbud  
Motionen bifölls i sin helhet, vilket 
innebär att Svenska Pudelklubben får i 
uppdrag att till SKK och ev. FCI arbeta 
för att registreringsförbud införs på kullar 
där den ena eller båda föräldrarna är 
flerfärgade pudlar och man också får i 
uppdrag att arbeta för att man inte heller 
får registrera importerade flerfärgade 
pudlar i SKK. Det uppdrogs också åt SPK 
att ge kontinuerlig information på alla 
sina forum att det inte är korrekt att avla 
med flerfärgade pudlar och också att 
informera om hur arbetet går. 
 
§ 18. Övriga ärenden, ej beslut  
a) SRD 
Madeleine Bergendahl redogjorde för 
arbetet med att få storpudel struken från 
SRD-listan. SKKs SRD-kommitté har 
meddelat att det föreslås att storpudel 
ska strykas från listan som skulle ha trätt 
ikraft 1 januari 2014, men det har nu 
meddelats från SKK att den nya listan 
kommer att träda ikraft under våren 
2014. 
 
b) Pudelnationalen 
Gunilla Sandberg, ansvarig i kommittén 
för Pudelnationalen berättade om hur 
långt arbetet hade framskridit i de olika 
arbetsgrupperna och bad alla att tänka på 
lämpliga sponsorer att kontakta om priser 
och övrig sponsring. 
 
c) Pudelnytt 
Redaktören Yvonne Karlsson informerade 
om sitt arbete. 
 
 
 
 

d) Nordiska Pudelkonferensen 
Lena Tellberg rapporterade från den 
nordiska pudelkonferensen (Danmark, 
Finland, Norge och Sverige deltog) som 
nyligen hölls i Helsingfors, där bl. a. 
nuläget för medlemsantal, registreringar 
och hälsoläget för de olika storlekarna i 
länderna redovisades, förslaget till den 
nya rasstandarden och nyttan av de 
många DNA-testerna diskuterades. 
 
e) Nästa års PF  
Nästa års Pudelfullmäktige kommer att 
äga rum den 11-12 april och om 
avdelningarna har sina årsmöten 7-8 
februari är det 4 veckors motionstid. 
Sista dag för inlämnande av motioner är 
lördagen den 7 mars 2015. 
 
f) Optigentester 
Mikael Nilsson meddelade om svårigheter 
med postgången av blodproven till USA 
och konstaterades att det är mycket 
viktigt att rätt märkning av rör och kuvert 
görs så att den amerikanska tullen inte 
behöver öppna kuverten med risk att 
proven blir försenade och kanske 
förstörs. Information om detta finns på 
Optigens sida. 
 
§ 19  Avslutning 
Bo Edoff tackade för sig och konstaterade 
hur lärorikt det är att komma ut till olika 
specialklubbar som mötesordförande. 
Madeleine Bergendahl tackade 
mötesordföranden för ett väl genomfört 
årsmöte med en kasse lokalt framställt 
mjöl och tackade också alla medlemmar 
och funktionärer som under året jobbat i 
SPK. Därefter delades blommor ut till 
avgående ledamöter, sedan tackade 
Madeleine Bergendahl för förnyat 
förtroende och förklarade 
Pudelfullmäktige 2014 som avslutat. 
 
Vid protokollet: 
Lena Tellberg, mötessekreterare 
 
Justeras: 
Bo Edoff, mötesordförande 
Berit Lönnerstam, av mötet vald justerare 
Lena Petri, av mötet vald justerare 
    


