
	  

	  

Protokoll	  7-‐2012	  fört	  vid	  styrelsemöte	  med	  Svenska	  Pudelklubbens	  Centralstyrelse	  den	  12-‐
13	  maj	  2012,	  Stockholms	  Kennelklubbs	  lokal,	  Stockholm	  

Närvarande:	  Madeleine	  Bergendahl,	  ordförande	  	  
	   Barbro	  Teglöf,	  vice	  ordförande	  

Marita	  Simring,	  kassör	  fr.o.m.	  §	  96	  
Lena	  Tellberg,	  sekreterare	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Barbro	  Bergström	  
Lena	  Petri	  
Maria	  Modig	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Inbjudna	  från	  Avelskommittén:	  Kristina	  Sahlström	  och	  Ewa	  Gille	  §	  99	  
Inbjuden	  från	  Webbgruppen:	  Linda	  Heijne	  §	  100	  
Inbjudna	  från	  kommittén	  för	  Pudelnationalen	  2014:	  Gunilla	  Sandberg	  och	  Anna	  Törnlöv	  §105
	   	  
Anmält	  förhinder:	  Lena	  Jonsson	  och	  Karin	  Svensson,	  suppleant	  
Vid	  protokollet:	  Lena	  Tellberg	  

Innehåller	  §§92-‐109	  

§92	  Mötets	  öppnande	  

Madeleine	  Bergendahl	  hälsar	  alla	  välkomna,	  förklarar	  mötet	  öppnat	  och	  meddelar	  att	  Maria	  
Modig	  går	  in	  som	  ordinarie	  ledamot	  vi	  detta	  möte.	  

§93	  Fastställande	  av	  dagordning	  

Dagordningen	  fastställdes.	  

§94	  Val	  av	  justerare	  

Mötet	  valde	  Maria	  Modig	  till	  justerare.	  

§95	  Föregående	  mötes	  protokoll	  

Protokoll	  6-‐2012	  gicks	  igenom,	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  

§96	  Ekonomi	  

Marita	  Simring	  redovisade	  aktuella	  balans-‐	  och	  resultatsiffror	  och	  det	  konstaterades	  att	  vi	  
följer	  budgeten.	  Marita	  Simring	  meddelade	  att	  avdelningarnas	  reseräkningar	  från	  PF	  nästan	  
är	  klara	  och	  att	  samordningen	  av	  gemensamt	  datum	  med	  huvudmedlemskapet	  för	  samtliga	  
familjemedlemmar	  pågår.	  Beslöts	  att	  Marita	  Simring	  beställer	  nya	  medlemskort.	  Marita	  
Simring	  meddelade	  att	  det	  enligt	  SKK	  är	  OK	  att	  ta	  ut	  en	  klumpsumma	  för	  familjemedlemskap	  
(oberoende	  av	  hur	  många	  familjemedlemmar	  som	  ingår)	  men	  att	  alla	  namnen	  på	  
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familjemedlemmarna	  behövs.	  Beslöts	  att	  diskutera	  frågan	  om	  klumpsumma	  för	  
familjemedlemskap	  på	  nästa	  ordförandekonferens.	  Marita	  Simring	  presenterade	  förslag	  till	  
avtal	  från	  foderleverantör.	  Beslöts	  att	  fortsätta	  med	  Pro-‐Plan.	  Uppdrogs	  åt	  Marita	  Simring	  
att	  meddela	  det	  andra	  företaget	  om	  beslutet.	  Madeleine	  Bergendahl	  påminde	  om	  att	  
avdelningarna	  måste	  leva	  upp	  till	  avtalet	  med	  Pro-‐Plan,	  logga	  i	  katalog	  etc.	  

§97	  Pudelnytt	  och	  Facebook	  	  

Lena	  Petri	  meddelade	  att	  arbetet	  med	  Pudelnytt	  2-‐2012	  verkar	  flyta	  på	  bra.	  Reija	  Hyttinen	  
har	  lovat	  att	  göra	  en	  vektoriserad	  version	  av	  SPKs	  logga.	  Beslöts	  att	  gruppen	  ”Kloka	  
gummor”	  ska	  bestå	  av	  5	  personer.	  

	  

§98	  Mätning	  och	  ringfördelning	  länsklubbsutställningar	  

Madeleine	  Bergendahl	  meddelade	  ang.	  de	  fortsatta	  problemen	  med	  mätning	  och	  
ringfördelning	  på	  länsklubbsutställningarna.	  Det	  är	  en	  fördel	  om	  toy	  och	  dvärg	  går	  i	  samma	  
ring	  eftersom	  de	  flesta	  flyttningarna	  mellan	  storlekarna	  sker	  mellan	  dessa	  och	  man	  då	  inte	  
riskerar	  att	  storleken	  redan	  är	  färdigbedömd	  när	  det	  uppdagas	  efter	  mätning	  att	  en	  hund	  ska	  
tävla	  i	  annan	  storlek	  än	  den	  är	  anmäld	  i.	  Uppdrogs	  åt	  Madeleine	  Bergendahl	  att	  författa	  en	  
skrivelse	  ang.	  detta	  och	  skicka	  ut	  direkt	  till	  alla	  länsklubbar.	  

§99	  Avelskommittén	  

Madeleine	  Bergendahl	  hälsade	  Kristina	  Sahlström	  och	  Ewa	  Gille,	  	  som	  tillsammans	  med	  
Barbro	  Teglöf	  ingår	  i	  avelskommittén,	  välkomna.	  Kristina	  Sahlström	  meddelade	  att	  hon	  varit	  
på	  SKKs	  information	  om	  BPH	  (Beteende-‐	  och	  Personlighetsbeskrivning	  Hund)	  den	  20-‐21	  april	  
och	  det	  var	  mycket	  intressant.	  Det	  kommer	  att	  finnas	  7	  st.	  fasta	  testbanor	  i	  hela	  landet,	  2	  st.	  
i	  Stockholmsområdet.	  BPH	  är	  gjort	  för	  att	  passa	  de	  flesta	  raser	  och	  ägaren	  kan	  välja	  att	  göra	  
BPH	  med	  eller	  utan	  skott	  och	  till	  skillnad	  från	  MH	  kan	  beskrivaren	  avråda	  från	  att	  använda	  
hunden	  i	  avel	  pga.	  av	  t.ex.	  för	  stora	  rädslor	  eller	  aggressivitet.	  Beslöts	  att	  göra	  en	  förteckning	  
av	  tidigare	  skrivna	  viktiga	  artiklar	  ang.	  hälsa	  och	  publicera	  på	  hemsidan.	  Uppdrogs	  åt	  Lena	  
Petri	  att	  fråga	  om	  vi	  får	  använda	  Berit	  Wallin	  Håkansson	  artiklar	  i	  Hundsport.se.	  Uppdrogs	  åt	  
Kristina	  Sahlström	  och	  Ewa	  Gille	  att	  jämföra	  dödsorsaker	  och	  sjukdomar	  genom	  åren	  från	  de	  
olika	  Breed	  Profiles	  som	  vi	  fått	  från	  Agria	  och	  se	  om	  det	  är	  några	  skillnader	  eller	  om	  något	  är	  
alarmerande.	  Diskuterade	  vad	  avelskommitténs	  uppdrag	  i	  framtiden	  kan	  bestå	  av	  och	  hur	  vi	  
på	  bästa	  sätt	  ska	  få	  ut	  aktuell	  och	  informativ	  information	  till	  klubbens	  medlemmar.	  

Här	  ajournerades	  mötet	  till	  följande	  dag.	  

Mötet	  återupptogs	  den	  13	  maj	  2012.	  

	  

	  



	  

MB	   LT	  	  	  	   	   	   MM	  

§100	  Hemsidan	  

Madeleine	  Bergendahl	  hälsade	  Linda	  Heijne	  från	  den	  nya	  webbgruppen	  välkommen.	  Linda	  
Heijne	  redovisade	  webbgruppens	  snart	  avslutade	  arbete	  och	  meddelade	  att	  den	  nya	  
hemsidan	  planeras	  vara	  klar	  för	  lansering	  i	  slutet	  av	  juni	  2012.	  Beslöts	  att	  satsa	  på	  en	  större	  
plattform	  för	  hemsidan	  som	  möjliggör	  bättre	  layout	  och	  bredare	  innehåll.	  

Arbetet	  med	  att	  gå	  igenom	  det	  som	  ska	  flyttas	  från	  den	  gamla	  hemsidan	  och	  det	  som	  ska	  
kompletteras	  uppdelas	  enligt	  följande	  mellan	  styrelsemedlemmarna	  och	  skickas	  sedan	  till	  
Linda	  Heijne:	  

Nya	  Medlemmar	  -‐	  Marita	  Simring	  

Nya	  bilder	  –	  Maria	  Modig	  

Om	  SPK	  –	  Madeleine	  Bergendahl	  

Avdelningarna	  –	  lämnas	  tillsvidare	  

Om	  Pudeln	  –	  Barbro	  Teglöf	  

Avel	  –	  Barbro	  Teglöf	  

Aktiviteter	  –	  Lena	  Petri	  

Köpa	  Pudel	  –	  Barbro	  Bergström	  

Galleri	  –	  Lena	  Tellberg	  

Länkar	  –	  Marita	  Simring	  

Annonser	  –	  Lena	  Petri	  

English	  –	  lämnas	  tillsvidare(måste	  utökas)	  

Kalender	  –	  finns	  redan	  

Kritiker	  –	  lämnas	  tillsvidare	  
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§101	  Inkomna	  skrivelser	  

1. SKK:	  ang.	  flytt	  av	  STOKKs	  utställning	  2013	  och	  2014	  
2. SKK:	  ändrat	  datum	  SPK,	  västra	  avd	  2013	  o	  2014	  
3. Södra	  avd:	  frågor	  ang.	  avgående	  styrelseledamot	  
4. SKK:	  DN-‐beslut	  april,	  inget	  avser	  pudel,	  vidarebefordrat	  till	  avd.	  
5. Lettlands	  Kennelklubb:	  inbjudan	  utställning	  
6. SKK:	  ang.	  synpunkter	  inför	  den	  generella	  domarkonferensen	  
7. SKK:	  DN-‐beslut,	  ändring,	  vidarebefordrat	  till	  avd.	  
8. SKK:	  DN-‐beslut,	  person	  godkänd	  för	  medlemskap,	  uppdrogs	  åt	  Lena	  Tellberg	  att	  

rekvirera	  lista	  från	  SKK	  på	  personer	  som	  inte	  får	  antas	  som	  medlemmar	  i	  SKK-‐
organisationen	  

9. SKK:	  remiss	  rasnamn,	  uppdrogs	  åt	  Lena	  Tellberg	  att	  skicka	  in	  remissvar	  
	  

§102	  Rapporter	  

• Ordförande:	  Madeleine	  Bergendahl	  meddelade	  att	  Nils-‐Arne	  Törnlöv	  och	  Mikael	  
Nilsson	  båda	  har	  tackat	  ja	  till	  att	  vara	  remissinstans	  när	  det	  gäller	  domarfrågor	  och	  
föreslog	  att	  informationsmaterial	  tas	  fram	  till	  de	  som	  ansöker	  om	  att	  bli	  
pudeldomare.	  Madeleine	  Bergendahl	  har	  varit	  i	  underhandskontakt	  med	  
Domarkommittén	  på	  SKK	  och	  fått	  information	  om	  att	  inskickat	  protokoll	  från	  
Domarkonferensen	  i	  oktober	  2011	  måste	  kortas	  ner.	  Uppdrogs	  åt	  Madeleine	  
Bergendahl	  och	  Lena	  Tellberg	  att	  göra	  en	  kortare	  version	  av	  protokollet	  och	  skicka	  
in	  till	  SKK	  omgående.	  Den	  fullständiga	  rapporten	  från	  Domarkonferensen	  kommer	  
att	  publiceras	  i	  Pudelnytt	  2-‐2012.	  

• Avelskommittén:	  Barbro	  Teglöf	  rapporterade	  att	  tre	  artiklar	  bl.	  a	  ang.	  
ögonsjukdomar	  och	  protokollsutdrag	  från	  SKKs	  Avelskommitté	  är	  inskickade	  till	  
nästa	  Pudelnytt.	  

• Övriga:	  Marita	  Simring	  har	  diskuterat	  frågan	  om	  hur	  reseersättning	  ges	  med	  
avdelningarna.	  

	  

§103	  Protokoll	  från	  avdelningarna	  

Västra:	  5-‐2012,	  årsmötesprotokoll	  2012	  

Mellan:	  4-‐2012	  
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Södra:	  inget	  

Norra:	  3-‐2012,	  årsmötesprotokoll	  2012	  

Ovanstående	  protokoll	  gicks	  igenom	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  	  

	  

§104	  Protokoll	  från	  SKK	  

Barbro	  Bergström	  redovisar	  information	  ur	  SKK	  protokoll:	  SRD	  2/2012,	  UKK	  2-‐	  och	  3-‐2012.	  

Beslöts	  att	  påminna	  avdelningarna	  om	  listan	  med	  examinations-‐	  och	  aspirantdomare	  vid	  
nästa	  ordförandekonferens	  och	  uppmana	  dem	  att	  använda	  domare	  från	  listan	  eftersom	  det	  
är	  svårt	  för	  blivande	  pudeldomare	  att	  hitta	  tillfällen	  för	  utbildning	  och	  examination.	  

§105	  Pudelnationalen	  2014	  

Madeleine	  Bergendahl	  hälsade	  Gunilla	  Sandberg	  och	  Anna	  Törnlöv	  från	  
Pudelnationalskommittén	  välkomna.	  Gunilla	  Sandberg	  redogjorde	  för	  kommitténs	  påbörjade	  
arbete	  med	  Pudelnationalen	  2014	  som	  kommer	  att	  hållas	  6-‐7	  juni	  2014.	  Beslöts	  att	  den	  ska	  
hållas	  på	  Vilsta	  Sporthotell,	  Eskilstuna(inte	  som	  tidigare	  meddelats	  vid	  PF	  på	  Öster	  Malma)	  
och	  att	  bjuda	  in	  3	  st	  domare,	  en	  för	  stor,	  en	  för	  mellan	  och	  en	  gemensam	  för	  dvärg	  och	  toy.	  
CS	  är	  ansvarig	  för	  utställningen	  och	  en	  ansvarig	  för	  marknadsföringen	  måste	  snarast	  
tillsättas.	  Uppdrogs	  åt	  Madeleine	  Bergendahl	  att	  ta	  kontakt	  med	  fotografen	  Lillemor	  Böös.	  
Uppdrogs	  åt	  Maria	  Modig	  att	  kontrollera	  med	  Peter	  Palmedal	  ang.	  tryckning	  av	  den	  blå/gula	  
pudeln.	  Uppdrogs	  åt	  Marita	  Simring	  att	  skicka	  den	  blå/gula	  pudeln	  till	  Gunilla	  Sandberg	  för	  
användning	  till	  Pudelnationalen	  2014.	  Uppdrogs	  åt	  Lena	  Tellberg	  att	  ta	  kontakt	  med	  Oster	  
ang.	  sponsring.	  

§106	  Övriga	  frågor	  

Inget	  

§107	  Finns	  det	  något	  som	  inte	  får	  offentliggöras	  innan	  justering?	  
	  
Nej	  
	  
§108	  Nästa	  möte	  
	  
Onsdagen	  den	  13	  juni	  2012,	  19.00,	  telefonmöte	  
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§109	  Avslutning	  
	  
Madeleine	  Bergendahl	  tackade	  ledamöterna	  och	  inbjudna	  för	  en	  innehållsrik	  och	  konstruktiv	  
helg	  och	  avslutade	  mötet.	  
	  
Vid	  protokollet:	  

	  

__________________________	  

Lena	  Tellberg,	  sekreterare	  

	  

Justeras:	  

	  

_____________________________	   	   _________________________________	  

Madeleine	  Bergendahl,	  ordförande	   	   Maria	  Modig,	  av	  mötet	  vald	  justerare	  


