
 

Protokoll 8-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 13 
juni 2012, telefonmöte 

Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande  
 Barbro Teglöf, vice ordförande 

Marita Simring, kassör  
Lena Tellberg, sekreterare 

                        Barbro Bergström 
Lena Petri 
Lena Jonsson 
Maria Modig, suppleant 
Karin Svensson, suppleant 

                         
Vid protokollet: Lena Tellberg 

Innehåller §§110-125 

§110 Mötets öppnande 

Madeleine Bergendahl hälsade alla välkomna till telefonkonferensen och förklarade mötet 
öppnat.  

§111 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§112 Val av justerare 

Mötet valde Lena Petri till justerare. 

§113 Föregående mötes protokoll 

Protokoll 7-2012 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

§114 Ekonomi 

Marita Simring redovisade aktuella balans- och resultatsiffror och det konstaterades att vi 
följer budgeten. Medlemsantalet har gått ner något under maj månad men har ökat totalt 
under 2012. Marita Simring meddelade att redovisningen från PF är klar och att det blev 
något billigare än budgeterat. Marita Simring har skickat ut 100 st. fakturor för förnyande av 
uppfödarlänkarna på hemsidan och gratulation av hedersmedlemmen Karin Lundwall, som 
fyllt 85 år, har gjorts. 
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§115 Nya hemsidan 

Arbetet med den nya hemsidan redovisades av Madeleine Bergendahl och beslöts att 
godkänna offerten från ”Em Dash Design” under förutsättning att det nystartade företaget 
får registrering och f-skattesedel och att betalning kommer att göras efter leverans. 
Uppdrogs åt Marita Simring att hålla tät kontakt ”Em Dash Design” och Madeleine 
Bergendahl att hålla kontakt med Magnus Dahl och Linda Heijne. Uppdrogs åt Lena Jonsson 
att genast sända en prioriteringslista till webbgruppen med vad som är viktigast att ha med 
från start vid lanseringen av nya hemsidan. Beslöts att inga namn på fotograferna ska synas 
på nya hemsidan förutom första sidans vinjettbild av David Dalton och att bilderna ska låsas 
för att förhindra kopiering. 

 

§116 Pudelnationalen 2014 

Madeleine Bergendahl meddelade att Vilsta Sporthotell, Eskilstuna är bokat för 
Pudelnationalen 6-7 juni 2014 och preliminärbokning av stugor, vandrarhem är gjort 
torsdag-lördag. Gunilla Sandberg har meddelat att inbjudan till exteriördomarna har gått ut, 
3 st., men att de inte hunnit svara ännu. Lydnad och Rallylydnad kommer att vara officiell 
och Agilityn inofficiell. 

§117 Ordförandekonferensen 

Lena Tellberg meddelar att inbjudan med ett preliminärt datum, söndagen den 16 
september har gått ut till avdelningarna och att bara 2 av avdelningarna har svarat. 
Uppdrogs åt Lena Tellberg att försöka få besked av de andra avdelningarna och att göra 
bokning av hotell lördagen den 15 september i samråd med Marita Simring.  

§118 Inkomna skrivelser 

1. SKK: protokollsutdrag DK 2-12(domarkonferens) 
2. SmöKK: inbjudan att ha specialutställning i samverkan med länsklubb, vidarebefordrat till 

södra avd. 
3. SKK: avstängd mellanpudel 
4. SKK: inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 
5. SKK: info om SRD, tyska och franska, vidarebefordrat till avd. 
6. SKK: inbjudan till avelskonferens SKKs special- och rasklubbar 2013 
7. SKK: uppmaning ang. SRD 
8. SKK: info om exteriördomares vidgade roll 
9. SKK: uppmaning om att komma in med förslag på ämnen till avelskonferens 2013 
10. SKK: vidarebefordrat från SBK ang. ansökan om prov och ang. regelrevidering rallylydnad, 3 

st, uppdrogs åt Karin Svensson att gå igenom och redovisa vid nästa möte 
11. SKK: DN-beslut 
12. SKK: vidarebefordrat från SBK ang. anm. för tävlande som saknar dator 
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13. SKK: nya köpe- och fodervärdsavtal fr.o.m. 21 juni 2012, vidarebefordrat till avd, uppdrogs åt 
Lena Jonsson att genast länka till SKK på hemsidan. 

 

 

§119 Rapporter 

 Ordförande: Madeleine Bergendahl meddelade att en förkortad version av 
protokollet från domarkonferensen har skickats till Domarkommittén på begäran 
och den kommer att behandlas på deras möte 13 juni. Det har uppmärksammats 
att vid Skaraborgs Kennelklubbs utställning i Lidköping 6 maj finns 
slutmätningsresultat på flera pudlar utan att domaren har haft tillgång till något 
mätverktyg. Ann-Sofie Flygare i UtstK har fått uppdraget att höra med 
tjänstgörande domare och ringsekreterare vad som föregått och vi avvaktar deras 
rapport. Madeleine Bergendahl har vidarebefordrat 3 st. SRD-utvärderingar från 
västra avdelningen till SKK. Reija Hyttinen har gjort ett förslag på vektoriserad SPK-
logga som kommer på CD-skiva. Madeleine Bergendahl meddelar att hon har fått 
många frågor om Rallylydnad, tävling och anmälan som besvarats. 

 Avelskommittén: Barbro Teglöf rapporterade att SKK godkänt ett PRA-prcd-resultat 
utan remiss enligt protokoll SKK/AK 2-2012 där dispens givits. Barbro Teglöf 
undersöker vad som har hänt i ärendet. 

 Övriga: Lena Petri rapporterar att vandringspriset för Årets Storpudel kommer att 
levereras till henne genom Christel Tevin. 

 

§120 Protokoll från avdelningarna 

Västra: inget 

Mellan: 5-2012 och årsmötesprotokollet 2012 

Södra: 5-och 6-2012 

Norra: 6-2012 

Ovanstående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  
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§121 Protokoll från SKK 

Alla ledamöter har fått en sammanställning på aktuella SKK protokoll från Barbro Bergström 
på mail för genomläsning. 

§122 Övriga frågor 

Lena Tellberg meddelar att förfrågan har gått ut till avdelningarna om intresse finns för att 
delta i seminarium för utställnings- och domaransvariga som SKK håller 20-21 oktober 2012, 
men att ingen ännu har svarat. Uppdrogs åt Lena Tellberg att skicka förfrågan till Gunilla 
Sandberg också. 

§123 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering? 
 
Nej 
 
§124 Nästa möte 
 
Lördagen den 4 augusti 2012, Stockholms Kennelklubb, Stockholm 
 
 
 
§125 Avslutning 
 
Madeleine Bergendahl tackade ledamöterna och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 

 

__________________________ 

Lena Tellberg, sekreterare 

 

Justeras: 

 

_____________________________  _________________________________ 

Madeleine Bergendahl, ordförande  Lena Petri, av mötet vald justerare 


