
 

Protokoll 10-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 
15 sept 2012, STOKKs lokal, Rindögatan 25, nb, Stockholm 

 

Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande  
 Barbro Teglöf, vice ordförande 

Marita Simring, kassör  
Lena Tellberg, sekreterare 

                        Barbro Bergström 
Lena Petri 
Lena Jonsson 
 

Anmält förhinder: Maria Modig, suppleant 
         Karin Svensson, suppleant 

                         
Vid protokollet: Lena Tellberg 

Innehåller §§144-161 

§144 Mötets öppnande 

Madeleine Bergendahl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§145 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§146 Val av justerare 

Mötet valde Marita Simring till justerare. 

§147 Föregående mötes protokoll 

Protokoll 9-2012 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

§148 Ekonomi och medlemssiffror 

Marita Simring redovisade aktuella balans- och resultatsiffror och det konstaterades att vi 
ligger bättre till än budget. SPKs fasträntekonto löper ut i september och beslöts att 
fortsätta kontot trots att räntan för nästa 3-månaders period blir något lägre. Marita Simring 
meddelar att hon har lagt upp ett nytt konto ”Payson” i bokföringen för att kunna 
kontrollera hur många nya medlemskap som kommer in via direktbetalning på hemsidan. 
Medlemsantalet har ökat i alla avdelningarna sedan förra månaden. Det har kommit in 101 
gåvomedlemskap hittills under 2012.  
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§149 Nya hemsidan och Pudelnytt 

SPKs nya hemsida lanserades efter ett intensivt arbete den 1 september. Madeleine 
Bergendahl meddelar att webbgruppen har haft kontinuerliga telefonmöten ang. hemsidan 
varje vecka. Arbete pågår med ett direktformulär till uppfödarregistret där uppfödare kan 
lägga in sina kontaktuppgifter. Frågan hur det gamla registret ska kunna överföras är ännu 
inte löst. Madeleine Bergendahl meddelar att den tidigare webbmastern Sanna Arvidsson 
har avtackats för det fina och värdefulla arbete hon gjort med hemsidan under många år. 
Madeleine Bergendahl meddelar att arbetet med avdelningarnas sidor har påbörjats av 
Gustaf Rindler som har gjort Örebrosektionens hemsida och målsättningen är att 
avdelningarnas hemsidor ska vara klara innan årets slut. 

Madeleine Bergendahl meddelar att redaktören för Pudelnytt Reija Hyttinen på egen 
begäran har avsagt sig uppdraget. Beslöts att Yvonne Karlsson blir ny redaktör för Pudelnytt 
fr.o.m. PN4-2012 med start 1 oktober 2012 och att SPK köper en version av programmet 
InDesign för max. 10.000 kr för henne att använda. Uppdrogs åt Madeleine Bergendahl att 
skriva avtal med Yvonne Karlsson. 

§150 Pudel Cupen 2012 

Karin Svensson har meddelat att de är ganska bra anmälningssiffror både i lydnad och agility 
till Pudel Cupen 2012 på Kumla BK och att inköp av priser och rosetter är klara. Karin 
Svensson och Madeleine Bergendahl kommer att närvara på Pudel Cupen. 

§151 Pudelnationalen 2014 

Beslöts att utse Lena Tellberg som CSs kontaktman med kommittén för Pudelnationalen 
2014. Avdelningarna har sponsrat tidigare pudelnationaler och beslöts att tillfråga dem igen 
om sponsring. 

§152 Ordförandekonferensen 

Madeleine Bergendahl går igenom tidschemat inför morgondagens Ordförandekonferens 
där avdelningarna deltar. Produktion av nästa Jubileumsbok diskuteras. Uppdrogs åt 
Madeleine Bergendahl att kontakta Birgit Reuter för att höra om det finns osålda exemplar 
kvar av Jubileumsboken 1942-1982. 

 

§153 Pudelseminariet 2013 

Beslöts att hålla Pudelseminariet med avelskonferens 7-8 november 2013 med 26-27 
oktober som reservdatum. Uppdrogs åt Barbro Teglöf att undersöka ev. anläggning i Märsta. 
Om vi kan ha avelskonferens samtidigt finns möjlighet att söka bidrag från SKK. 



MB LT      MS 

§154 Nordisk Pudelkonferens och REC-möte 

Beslöts att anmäla Madeleine Bergendahl och Barbro Teglöf som SPKs representanter till 
Nordisk Pudelkonferens som hålls i Oslo 20-21 oktober 2012. Ev. ämnen att tas upp 
diskuteras på Ordförandekonferensen. Beslöts att Lena Tellberg blir SPKs representant vid 
REC-mötet i Genua, Italien 17 november 2012. Agenda till REC-mötet har inkommit. 

§155 Inkomna skrivelser 

1. SKK: icke hänvisning, ej pudel  

2a. Österrikiska Pudelklubben: inbjudan till Österrikisk Vinnarutställning och Pudelspecial 

2b. SKK: ang. mätning, Super-BIS, rökning mm 

3. Södra: ang. utbildning, uppdrogs åt Lena Tellberg att svara 

4. SBK: utdrag ur protokoll bl. a. ang. återbetalning av anm. avg. och resultatlistor 

5. SKK: icke hänvisning, ej Pudel 

6. SKK: info o anm. Rasklubbstorg Hundmässan, uppdrogs åt Lena Tellberg att anmäla  

7. SKK: info ang. Specialklubbskonferensen 26-27 jan 2013, uppdrogs åt Madeleine 
Bergendahl att svara 

8. REC: dagordning möte 17 november, Genua, Italien, + förfrågan om delegater 

9. SKK: från SBK ang. Rallylydnad, revidering av regler, uppdrogs åt Lena Tellberg att svara 

10. SKK: FCI cirkulär 49/2012 ang. flerfärgade pudlar, Madeleine Bergendahl har skickat 
förfrågan till SKK om vad det praktiskt betyder, t.ex. ang. registrering av pudel 

11. SKK: från SBK ang hantering av SKK klubbars ansökta prov för år 2013 

12 SKK: information ang. ”Avelsboken” i nyproduktion 

13. SKK: plats för utställning 2013, ny lista (från Madeleine) 

14. SKK: från SBK ang. kopia på stamtavla för utländska hundar 

15. NPK: Nordisk Pudelkonferens, inbjudan 

16. SKK: information ang. nyinstiftat stipendium för funktionärer 

17. SKK: icke hänvisning, ej pudel 
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18. SKK: Ev. justering av 2013 års utställningar 

19. SKK: Länsklubbarnas utställningsprogram 2015 

20. SKK: från SBK, instruktionsvideo SBK-Tävling 

21. Gunilla Persson: förslag ang. Pudel-Cupen (skickat till hela styrelsen), uppdrogs åt Lena Tellberg 
att kontakta Gunilla P 

 

§156 Rapporter 

• Ordförande: Madeleine Bergendahl meddelade att hon personligen från SPK 
avtackat Sanna Arvidsson. Har ansökt om dispens för Norra avd. utställning i Umeå 
dit 82 hundar, inklusive valpar anmälts, dispensen har beviljats. Har skickat mail till 
SKK/UtstK angående mätning av hund som inte deltagit på utställning. Vidtalat två 
personer om att skriva minnesruna i PudelNytt över Folke Hildebrand och Kerstin 
Wahlqvist. Fått ta del av svar från SÄKK angående klagomål från SPK v om 
utställningen i Borås 30/6. 

• Avelskommittén: Barbro Teglöf rapporterade att det inkommit ett nytt SA-fall men 
att labrapport ännu inte inkommit. Blodprov har tagits på en genom ögonlysning 
konstaterad PRA-hund och Optigen har analyserat den som C (Affected). Ett nytt 
Addisonfall har också rapporterats in till SPK.  

• Övriga: Lena Tellberg meddelade att hon deltagit i BPH med 3 st storpudlar och 
rapport kommer i nästa Pudelnytt. Lena Tellberg har också varit i kontakt med 
södra avdelningen ang. Internetanmälan inför deras oktoberutställningar. De har 
valt att bara använda SKKs Internetanmälan denna gång. 

 

§157 Protokoll från avdelningarna och SKK 

Västra: inget 

Mellan: 6-2012 

Södra: 9- och 10-2012 

Norra: 7- och 8-2012 
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Ovanstående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

Alla ledamöter fick en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll från Barbro 
Bergström för genomläsning, SRD-K 2/2012, UKK 2/2012, UKK 3/2012. 

 

§158 Övriga frågor 

Madeleine Bergendahl meddelar att det nya klipphäftet nästan är klart för tryckning. Lena 
Petri visar prov av SPKs nya informationshäfte och konstaterades att det behöver göras lite 
redaktionella ändringar. 

§159 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering? 
 
Nej 
 
§160 Nästa möte 
 
Lördagen den 27 oktober 2012, lokal ej bestämd, Stockholm 
 
 
§161 Avslutning 
 
Madeleine Bergendahl tackade ledamöterna och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 

 

__________________________ 

Lena Tellberg, sekreterare 

 

Justeras: 

 

_____________________________  _________________________________ 

Madeleine Bergendahl, ordförande  Marita Simring, av mötet vald justerare 


