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Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 11-12 april 2015, 
Scandic Hotell, Upplands Väsby 

 

Pudelfullmäktiges öppnande 

Svenska Pudelklubbens ordförande Madeleine Bergendahl hälsade alla välkomna till 
årets Pudelfullmäktige och förklarade mötet öppnat. 

§ 1.  Justering av röstlängden     
Röstlängden lästes upp och fastställdes till 25 röstberättigade delegater, bilaga. 
 
 
§ 2.  Val av ordförande för fullmäktigemöte 
Christina Sjögren 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 Marie Torgerson och Jessica Larsson 
Pettersson. 
 
 
§ 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 k) DNA-tester, diskussion lagts 
till i §18. 
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§ 8.  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas 
berättelse 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom av Christina Sjögren 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 om man bortser från Pudelnationalen 2014 är 
medlemsavgiften den största inkomstkällan, därefter inkomst från utställningar och annonser i 
Pudelnytt. 
Mötet ansåg sig därefter ha tagit del av den ekonomiska redovisningen. 
 
Avelskommitténs sammankallande Barbro Teglöf 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 och BPH 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, en god bokföringskompetens och 
revisorerna 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 och mötet beslutade att vinsten på 120,79 
kr 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; ansökan om ändrat hälsoprogram för storpudel till nivå 2, 
känd status har beviljats av SKK, punkten "flerfärgade hundar" har funnits på 
dagordningen då det funnits anledning till det och ansökan om registreringsförbud för 
kullar där den ena eller båda föräldrarna är flerfärgade pudlar har avslagits av SKK. 
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§ 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. 
b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
Styrelsen förslag till rambudget presenterades, diskuterades och fastställdes. 
c) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad för alla medlemskategorier 
under 2016. 
 
 
§ 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 tre ordinarie ledamöter på 2 år  
Lena Tellberg, omval, Kerstin Johansson, omval och Sanna Arvidsson, nyval, valdes till 
ordinarie ledamöter på 2 år. 
b) Val av en suppleant på 2 år, samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning  
Charlotta Gauffin valdes till suppleant på 2 år, nyval. Beslöts att Mona Plånborg 
Grenholm är första suppleant och Charlotta Gauffin 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 
Susanne Svedberg, nyval och Eva Riedel, omval, valdes till revisorssuppleanter på 1 år. 
 
 
§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i SPKs stadgar 
 
a) Val av sammankallande på 1 år  
Lena Jonsson valdes enhälligt till sammankallande på 1 år. 
b) Val av ledamot på 2 år  
Carola Eliasson Åström valdes enhälligt till ledamot på 2 år. 
c) Val av ledamot på 1 år  
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Lena Petri valdes enhälligt till ledamot på 1 år, fyllnadsval (e Lena Jonsson som tidigare 
valts på 2 år). 
 
 
§ 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 25 röstberättigade 
delegater. 
 
 
§ 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av 
avdelning anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige 

 
a) Proposition ang. Pudel-SM 
Propositionen avslogs med förslag att det ska inrättas en arbetsgrupp angående 
upplägget för Pudel-SM i framtiden.  
 
b) Motion ang. veteranlistan   
Motionen avslogs. 
 
c) Motion ang. inhämtande av resultat viltspårlistan 
  Motionen bifölls. 
 
d) Motion ang. bästa uppfödar- och avelsgrupplista 
Motionen bifölls. 
 
§ 18.  Övriga ärenden, ej beslut  

 
a) Utfall av HD-bidrag 
Malin Hult redovisade att det betalats ut bidrag för 91 st. mellanpudlar, 38 hanar och 
53 tikar från SPK av totalt 112 st. mellanpudlar röntgade under 2014 och att kostnaden 
för HD-röntgen på de olika klinikerna varierade mellan 700 kr-2300 kr. De flesta 
mellanpudlarna som röntgades var födda 2012 eller 2013. 

 
b) BPH 
Videon om BPH som finns tillgänglig på SKKs hemsida förevisades. Den gav många 
glada skratt och det uppmanades att fler pudlar ska beskrivas. 
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c) Pudelnytt, redaktör 
Pudelnytts nya redaktör Jessica Brännlund Björling presenterade sig själv och sa att det 
ska bli spännande att jobba med en ny rastidning med pudel som tillskott till de andra 
rastidningarna hon är ansvarig för och hon ser framemot att göra de kommande 
temanumren "Hanhundsnummer" och "Kennelnummer". Medlemmarna uppmanades 
att skicka in många pudelbilder av full storlek som hon kan använda till omslag och 
som illustration. Redaktören kan också göra annonser till Pudelnytt mot en kostnad. 
 
d) Att använda Avelsdata 
Barbro Teglöf förevisade hur man kan använda Avelsdata, både för att söka enskilda 
hundar med speciell egenskap och att använda rasens "Listor" som är en uppdatering 
av bl. a. hälsoresultat, mentalbeskrivningar och registreringar. Det visades även hur 
man kan få fram använda hundar i aveln under olika år. 
 
e) Att arbeta i en valberedning  
Lena Tellberg visade med Power Pointpresentation vad som är viktigt att komma ihåg 
när man fått det viktiga uppdraget att arbeta i en valberedning och påtalade vikten av 
att starta tidigt med arbetet. 
 
f) Ansvarsfrihet 
Madeleine Bergendahl och Lena Tellberg talade om vad ett beslut om att bevilja 
ansvarsfrihet ska grunda sig på. Det är inte bara det ekonomiska underlaget som ska 
ligga till grund utan också om styrelsen har följt stadgar, verksamhetsplan och 
arbetsordningen i klubben. Avdelningarna uppmanades att köpa in och att ha SKKs bok 
"Föreningsteknik" av Jan Wigdell som uppslagsverk när frågor uppstår. 
 
g) Motionshantering 
Lena Tellberg visade med Power Pointpresentation hur motioner och propositioner 
som bifallits på avdelningarnas årsmöten ska hanteras och skickas in för att det ska 
kunna tas beslut på Pudelfullmäktige angående dessa. Det är viktigt att motionerna har 
kommit in i rätt tid, dvs. 5 veckor före Pudelfullmäktige enl. SPKs stadgar. 
Avdelningarna ska alltid på nästa avdelningsårsmöte redovisa för medlemmarna hur 
det gick för de eventuella motioner som bifölls av förra årsmötet, §22, Mom 2, punkt 
10 i "Stadgar för avdelning inom Svenska Pudelklubben". 
 
 
h) Marknadsföring av rasen 
Diskuterades hur Pudelklubben ska kunna marknadsföra rasen på rätt forum för de 
presumtiva valpköpare som inte är bekanta med SKK-organisationen, t.ex. annonser 
och artiklar i privata tidningar(kostnadsfråga), deltagande på mässor, kontakt med 
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lokaltidning vid större arrangemang som Pudelnationalen och dela Pudelklubbens 
aktiviteter på facebook till andra grupper. 
 
i) Prisdiskussion, valppris och parningsavgifter 
En diskussion gjordes med anledning av de sjunkande registreringssiffrorna för pudel. 
Christina Sohlman redovisade en undersökning hon gjort över valppriser hos olika 
raser och konstaterade att priser för rasrena hundar av olika raser ligger mellan 10. 
000 kr och 23. 000 kr, men att de flesta ligger mellan 10.000 kr och 14.000 kr. Priset för 
pudlar ligger något högre än normalspannet för andra raser. Det informerades också 
om att Chihuahuaklubben har ett riktpris på 14.000 kr. Normal parningsavgift ligger 
mellan 1.500 kr och 2.500 kr. Pudelklubben kommer att undersöka vad en annons för 
klubben på Blocket skulle kosta. 
 
j) Nästa års PF  
Nästa års Pudelfullmäktige kommer att äga rum den 2-3 april 2016 och om 
avdelningarna har sina årsmöten 13-14 februari är det 2 veckors motionstid. Sista dag 
för inlämnande av motioner är lördagen den 27 februari 2016. 
 
h) DNA-tester, diskussion 
Lotta Sandell tog upp problemet med delvis onödiga DNA-tester som erbjuds, t.ex. 
PRA-prcd på storpudel och sedan diskuterades frågan vad som kan anses som allvarlig 
sjukdom när det gäller hund som testats som "Carrier" som då endast får paras med 
testad "Normal" partner. Det påmindes om SKKs nyligen publicerade information vad 
gäller DNA-tester som finns som länk på SPKs hemsida.  

 
§ 19 Avslutning 
Christina Sjögren tackade för förtroendet att vara mötesordförande och överlämnade 
klubban till Madeleine Bergendahl. Madeleine Bergendahl tackade mötesordföranden 
för ett väl genomfört årsmöte med en blombukett och tackade också alla medlemmar 
och funktionärer som under året jobbat i SPK. Därefter avtackades den avgående 
mångåriga ledamoten i centralstyrelsen Barbro Teglöf och det delades blommor ut till 
olika funktionärer inom klubben, sedan tackade  Madeleine Bergendahl delegater och 
inbjudna för intressanta diskussioner och förklarade Pudelfullmäktige 2015 som 
avslutat. 
 
Notering: Pudelfullmäktige 2015 beslöt enhälligt att Madeleine Bergendahl skulle 
kallas till hedersmedlem av Svenska Pudelklubben. 
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Vid protokollet: 
 
 
___________________________ 
Lena Tellberg, mötessekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
_____________________________ 
Christina Sjögren, mötesordförande 
 
 
_____________________________  _____________________ 
Marie Torgerson,     Jessica Larsson Pettersson,
   
av mötet vald justerare   av mötet vald justerare 


