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Protokoll 1-2017 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 21 januari 2017 kl 10.30, Scandic Hotel Star i Sollentuna 

 
Närvarande:   Charlotta Gauffin, ordförande  
 Marianne Backman, kassör  
 Barbro Bergström, sekreterare 

Malin Hult  
Sanna Arvidsson 

 Mona Plånborg Grenholm, suppleant t o m §13 
  
Anmält förhinder: Lena Tellberg, vice ordförande  
 Kerstin Johansson  
 Andrea Nyman, suppleant 
  
  
Vid protokollet:  Barbro Bergström  
 Innehåller §§1-22 
 

§1 Mötets öppnande 
Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, meddelande att Mona Plånborg Grenholm går in som 
ordinarie idag och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§2Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

§3 Val av justerare 
Mötet valde Mona Plånborg Grenholm till justerare t o m §13, Sanna Arvidsson §14-22.  
 
 

§4 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 10 och 11-2016 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§5 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Resultat för år 2016 är +89615,99 kronor.  
Beslutar att föreslå Pudelfullmäktige avsättningar till Jubileumskonto 10 000 kr, Hälsokonto 30 000 
kr, RAS 14 000 och Pudelnationalen 2017 med 35000 kronor samt att 615,99 överförs till löpande 
räkning. Marianne Backman meddelade att alla kontrolluppgifter är utskickade samt att det 
fortfarande saknas en faktura från en av föreläsarna på Pudelseminariet. 
Vi är i behov av att trycka upp fler klipphäften och raskompendium. Beslutar att beställa tryck av 300 
st klipphäften och 60 st raskompendier - klipphäftena delar vi upp och tar 200 st i en första 
beställning. Uppdrogs till Barbro Bergström att begära offert från ett lokalt tryckeri.  
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Medlemssiffror; Marita Simring har meddelat att redovisningen av antalet medlemmar i SPK 2016 är 
inskickade till SKK. Medlemsantalet den 31 december 2016 visar på en glädjande ökning, totalt 39 st 
fler än föregående årsskifte. Ny medlemshanterare från och med 2017-01-01 är Marianne Backman. 
Uppdrogs till Malin Hult att uppdatera medlemsbladet och hemsidan med information om ny 
medlemshanterare.  
Diskussion angående huruvida SPK ska skicka påminnelser i de fall medlem inte betalar 
medlemsavgiften. Beslutar att skicka 1 st påminnelse till svenska medlemmar samt att inte skicka 
påminnelse till de utländska medlemmarna.  
Uppdrogs till Malin Hult att göra en liten annons om varför man ska vara medlem i SPK och skicka till 
nästkommande PudelNytt. 
De uppfödare på mellan/dvärg/toypudel respektive storpudel som skänkt flest gåvomedlemskap 
vinner varsin helsidesannons i valfritt nr av PudelNytt under år 2017. Vi gratulerar Annika 
Gripencreutz & Anna Johansson - Kennel Sine Cera - vinnare på mellan/dvärg/toypudlarna samt Inger 
Hildebrand - Håfveleds Kennel - vinnare på storpudel. Totalt har uppfödare skänkt 96 
gåvomedlemsskap varav 8 familjemedlemskap och ett utländskt medlemskap under år 2016.  
 
 

§6 Hemsida, PudelNytt och facebook 
Hemsidan: Det har uppmärksammats att en webbplats kallad Kungliga Pudlar har kopierat 
information från SPKs hemsida utan tillstånd. Webmaster Kerstin Johansson har kontaktat ägaren till 
webbplatsen som nu har tagit bort den kopierade informationen. 
Norra avdelningen har lämnat förslag på en gemensam internetanmälan via ett formulär på 
hemsidan – fortsatt utredning pågår. Malin Hult arbetar med en ny hemsida och planerar att visa en 
prototyp på Pudelfullmäktige.  När nya hemsidan sjösätts ska vi gå igenom de webbhotell och 
domäner som vi äger, planen är att allt ska flyttas över till One och säga upp avtalet med Loopia. 
 
 

Pudelnytt: Manusstopp för PudelNytt nr 1 är 15 februari och beräknas komma medlemmarna 
tillhanda i början av april. Annika Gripencreutz är tillfrågad och har tackat ja till att delta i PudelNytts 
redaktionsgrupp.  
Årets pudlar ska presenteras i nr 1. Uppdrogs till Sanna Arvidsson att kontakta ägarna och be dem 
skicka in material till PudelNytt. Diskuterar årets teman för PudelNytt. Beslutar att tema för nr 2 är 
SAR & tema för nr 4 är Arbetande Pudlar.  
 

Facebook: Administreras exemplariskt av Lena Petri som publicerar fina bilder, information och 
händelser i hundvärlden, speciellt gällande pudel. 
 
 

§7 SKKs organisationsutredning. 
Inkommit information från SKK angående organisationsutredningen. Omorganisationen har skjutits 
upp ett år och ett extra KF för att hantera den frågan planeras.  
Reflektioner och åsikter ska lämnas på en digital enkät senast den 31 mars 2017. Skickat till 
avdelningarna och begärt deras synpunkter senast den 1 mars 2017.  
Uppdrogs till Kerstin Johansson/Sanna Arvidsson att länka information om organisationsutredningen 
till hemsidan, för kännedom till alla medlemmar. 
 
 

§8 Kennelfullmäktige 2017  
Motioner till KF ska vara SKK tillhanda senast 31 mars 2017, SPK/CS har begärt att avdelningarna ska 
skicka in eventuella förslag senast 31 januari 2017.  
Svenska Pudelklubben har rätt att representeras med tre röster och minst två delegater, senast den 
31 mars 2017  ska uppgifter om delegaternas namn, adress, telefon och e-postadresser vara SKK 
tillhanda. Val av delegater görs på kommande CS-möte. 
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§9 Pudelseminariet 2016 
SKK/AK har 2016-05-19 beslutat att bifalla SPKs ansökan om bidrag till avelskonferens. 
Konferensdokumentation, gärna i form av en artikel som redogör för konferensens innehåll, ska 
insändas till SKK/AK tillsammans med ekonomisk redovisning för erhållande av bidrag.   
Uppdrogs till Marianne Backman att sammanställa den ekonomiska redovisningen samt till Charlotta 
Gauffin och Mona Plånborg Grenholm att skriva konferensdokumentationen/artikeln som sedan ska 
sändas till SKK/AK.  Artikeln ska även publiceras i Pudelnytt nr 2-2017. 
 
 

§10 Svenska Pudelklubbens 75-års jubileum 2017 
Profilprodukter med SPK 75 år som kommer att säljas av avdelningarna under jubileumsåret samt i 
samband med Pudelnationalen.  
Förslag på profilprodukter har inkommit från tre avdelningar; Nummerlappshållare, passfodral, 
golfparaply och nyckelring med kundvagnspolett. Vi tackar för de fina förslagen! 
Beslutar att beställa Nummerlappshållare och vattenflaskor. Uppdrogs till Malin Hult att undersöka 
olika alternativ. 
Deadline för Jubileumsnumret av PudelNytt är fastlagt med redaktören och tryckeriet.  
Kerstin Johansson är ansvarig för att sammanställa materialet som inkommer från de utsedda 
skribenterna.  
 
 

§11 Pudelnationalen 2017 
Pudelnationalen går av stapeln 26-27 juli 2017 med utställning, lydnad, rallylydnad och agility. 
Planeringen fortskrider; CS har till dagens möte fått en sammanställning av de ansvariga.  
Diskuterar möjligheter för att ta emot betalning vid försäljning på olika evenemang.   
Beslutar att öppna ytterligare ett swish-nummer att använda på evenemang för att kunna särskilja 
betalningarna från medlemsavgifter samt att Marianne Backman och Malin Hult kontrollerar 
möjligheten med en kortbetalningslösning. 
 
 

§12 Utmärkelser SPK; Förtjänsttecken och hedersmedlemskap 
En avdelning har namngett en person som de vill ska tilldelas SPKs förtjänsttecken. SPK/CS har inget 
att erinra utan gratulerar den utsedda medlemmen. Förtjänsttecknet kommer att delas ut på 
avdelningens årsmöte.  
Ett förslag till kallelse till hedersmedlem diskuteras. Beslutar att föreslå att Lena Åkerman kallas till 
hedersmedlem vid Pudelfullmäktige 2017.  
 
 

§13 Utställningar 2019 
Alla avdelningar har lämnat önskemål för utställningar år 2019. 
Södra avd. 
30 mars Ballhall, Strömsnäsbruk - samarrangemang med Sydskånska kennelklubben   
19 maj Hässleholmsgården i Hässleholm - samarrangemang med Nordskånska kennelklubben  
20 oktober Q-Poolen, Hässleholm  
CUA vid samtliga utställningar är Doris Backe. 
 
Västra avd: 
2 mars Göteborg   
9 juni Vänersborg - samarrangemang med Norra Älvsborgs kennelklubb 
12 oktober Göteborg 
CUA vid samtliga utställningar är Marie Torgerson. 
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Mellansvenska avd: 
3 februari Eskilstuna - CUA: Christina Sohlman  
25 maj Uppsala, Hammarskog - samarrangemang med Uppsala kennelklubb - CUA: Anna-Lena Ung 
20 juli Köping - samarrangemang med Wästmanlands kennelklubb - CUA: Christina Sohlman 
6 oktober Eskilstuna - CUA: Anna-Lena Ung 
 
Norra avd: 
25 maj Byske - samarrangemang med södra Norrbottens kennelklubb.  
16 juni Vännäs - samarrangemang med Västerbottens kennelklubb -  
13 juli Boden - samarrangemang med södra Norrbottens kennelklubb.  
13 oktober Sundsvall - samarrangemang med Västernorrlands kennelklubb.  
CUA vid samtliga utställningar är Lena Åkerman. 
 
Beslutar att godkänna avdelningarnas önskemål. Uppdrogs till Barbro Bergström att ansöka om 
samtliga utställningstillfällen hos SKK via det webbaserade programmet ”Arrangera utställning för 
specialklubbar”.  
 
 

§14 Inför Pudelfullmäktige 2017 
Pudelfullmäktige 2017 kommer att äga rum 1 april 2017. Till nästa möte ska årsredovisningen vara 
klar, arbetsfördelning är gjord, materialet skickas för sammanställning till Barbro Bergström senast 
den 24 februari 2017. CS har två förslag till propositioner. Uppdrogs till Charlotta Gauffin och Malin 
Hult att skriva ihop förslagen. Representant från valberedningen har bjudits in och kommer att delta 
på CS nästa styrelsemöte. 
Mona Plånborg Grenholm lämnar mötet.  
Förslag till rambudget 2017 gås igenom och godkänns. Förslaget kommer att presenteras på 
Pudelfullmäktige. Beslutar att bjuda in revisorerna, mötesordförande, valphänvisaren, 
sammankallande i avelskommittén, sammankallande i valberedningen samt valberedningens förslag 
till nya ledamöter i centralstyrelsen till att delta på årets Pudelfullmäktige.  
 
 

§15 Rapporter 
 Ordförande 

 Avtalet med Tree of Pets är påskivet och är nu förlängt till och med 2018-12-31.  ??.  

 Charlotta Gauffin har haft kontakt med BrattPets som önskar inleda samarbete med SPK.  
Beslutar att bjuda in en företrädare för BrattPets till ett kommande styrelsemöte. 

 SPK har fått erbjudande från SKKs Arbetsgrupp för rashundar och medlemsrekrytering AGRM - att 
pudeln ska få ingå bland de raser som får lite extra fokus i projektet "Hundar i Fokus".  
I erbjudandet ingår bland annat att SKK tillhandahåller en banner till hemsidan som leder till 
sidan www.skk.se/5-goda-skal och en affisch att sprida i samband med klubbens aktiviteter. 
Affischen trycks upp av SKKs marknadsavdelning. Bra högupplösta pudelbilder samt klubbens 
kontaktuppgifter har skickats till SKK. 

 Medaljerna till vinnarna av Årets Utställningspudlar - SAR, SPK och totala listan - har graverats och 
kommer att skickas till avdelningarna tillsammans med diplomen till Årets Pudlar, som har tryckts 
av redaktören, för utdelning på avdelningarnas respektive årsmöten.  

 Projektet - "Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteenden" fortskrider. SKK har 
skickat inbjudan till uppföljningsmöte den 20 mars. 

 Har haft kontakt med Svedea som vill bli inbjudna till ett kommande CS-möte. Planerar att 
eventuellt bjuda in dem till maj månads dubbelmöte. 

 Mailkonversation med PF delegat som undrade hur det fortsatta samarbetet med Södra 
avdelningen fungerat efter mötet i Jönköping.  

 
 
 

http://www.skk.se/5-goda-skal
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Avelskommittén 
Det har inte inkommit några följdfrågor efter artikeln i PudelNytt nr 4-2016 avseende att man vid 
blodtestning hos Optigen funnit en pudel med PRA-formen rcd-4, den typen av PRA har inte 
förekommit på pudel tidigare.  
En uppfödare av storpudel har ställt en fråga angående användning av hund med HD-status Good 
(OFA), vilket avelskommittén inte hade några invändningar emot. 
 
 

Övriga ledamöter 
 

Malin Hult: Planerar att skriva en liten rapport från SKKs centrala avelskonferens den 19-20 
november 2016 till PudelNytt nr 2-2016. 
 

 

Barbro Bergström: Ärende behandlat per capsulam 2016-12-19. 
Förfrågan från Jahn Stääv om SPK kan godkänna Nina Karlsdotter som aspirantdomare för ett tillfälle 
(My Dog 2017-01-06). 
Beslutar att godkänna Nina Karlsdotter som aspirantdomare för ett tillfälle (My Dog 2017-01-06) och 
uppdrogs till Barbro Bergström att meddela SKK följande;  
Vi har noterat att det är få hundar anmälda och överlåter åt Nina Karlsdotter och SKK att avgöra om 
det är tillräckligt många hundar för att Jahn Stääv ska kunna slutföra utbildningen på mellanpudel 
och storpudel och samtidigt göra en elevtjänstgöring på dvärgpudel. 
 

SPK/CS har fått många mail med Jul- och nyårshälsningar samt tackmail från SPKs funktionärer för de 
fina julblommorna. 
 
 

§16 Inkomna skrivelser 
1. SLU: Forskningsnyheter nr 9. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 
 

2. SKK: Inbjudan till seminarium för ringsekreteraransvariga 25-26 mars 2017. Skickat till 
avdelningarna. 
 

3. SKK: Inbjudan till seminarium för domar- och utställningsansvariga 8-9 april 2017. Skickat till 
avdelningarna.  
 

4. SKK: Ny praxis för inbjudan av utländska exteriördomare. Skickat till avdelningarna. 
 

5. SKK/SBK: Rapportering av gruppmoment - lydnad 2017. Skickat till avdelningarna. 
 

6. SKKs fysiska uppfödarutbildning i studiecirkelform. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 
 

7. Förslag från medlem angående att sälja rosetter i SPK-shopen.  
Diskuterar förslaget och beslutar att inte utöka SPK-shopen med prisrosetter i nuläget. 
 

8. Nyheter från MG Events. Skickat till avdelningarna. 
 

9. SKK: Mätanvisningar för utställningsdomare. Skickat till avdelningarna. 
 

10. SKK: Icke hänvisning nr 1 & 2 januari. Avser ej pudel. Skickat till avdelningarna och 
avelskommittén. 
 

11. Skrivelse från medlem angående Valphänvisning och omplaceringsombud.  
En del kunskap, uppdrag och arbetsuppgifter inom klubben finns hos få/enstaka personer, vilket är 
väldigt sårbart.  Vi borde göra en organisationsöversyn och försöka sprida arbetsuppgifterna på fler 
personer, dels för att minska sårbarheten och dels för att underlätta när uppdragen ska flyttas över 
på nya förmågor. 
 

12. SKK: Kallelse till KF - delegater. Behandlat under §8. 
 

13. SKKs organisationsutredning. Behandlat under §7. 
 

14. Företagspresentation Vollsjötryck. Skickat till avdelningarna. 
 

15. SKK: Beslut från Disciplinnämnden 161209. Avser ej pudel. Skickat till avdelningarna och 
avelskommittén. 
 

16. SLU: Forskningsnyheter nr 1-2017. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 
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§17 Protokoll från avdelningarna 
Västra: Årsmötesprotokollet samt nr 1-13-2016 
Mellan: Nr 9-2016 
Södra: Nr 11-2016 
Norra: Nr 11-2016 
 
 

§18 Protokoll från SKK 
Direkt från SKK: SKK/CS protokoll nr 5-2016. 
Alla ledamöter hade till mötet fått en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll från 
Lena Tellberg för genomläsning; SKK/CS nr 5-2016 och SKK/UtstK nr 5-2016. 
 
 

§19 Övriga frågor  
Inga 
 

 
 

§20 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering? 
Ja, §12 beslut angående förslag till kallelse av hedersmedlem. 
 
 

§21 Nästa möte 
Lördagen den 4 mars 2017, kl 10.00, SPK mellansvenskas lokal på Gubbängen, Stockholm. 
 
 

§22 Avslutning  
Charlotta Gauffin tackade ledamöterna och avslutade mötet. 
 
 
 

 

 
Vid protokollet: 

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Mona Plånborg Grenholm, av mötet vald justerare 

 

 

_____________________________ 

   Sanna Arvidsson, av mötet vald justerare 


