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Protokoll 9-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 4 
augusti 2012, STOKKs lokal, Rindögatan 25, nb, Stockholm 
 
Närvarande:   Madeleine Bergendahl, ordförande  
  Barbro Teglöf, vice ordförande 

Marita Simring, kassör  
Lena Jonsson 
Maria Modig, suppleant 
Karin Svensson, suppleant 

Anmält förhinder: Lena Tellberg, sekreterare 
Barbro Bergström 
Lena Petri 

 
Vid protokollet: Barbro Teglöf 
Innehåller §§126-143 
 
 
§126. Mötets öppnande 
 
Madeleine Bergendahl hälsar alla välkomna, förklarar mötet öppnat och meddelar att både 
Maria Modig och Karin Svensson går in som ordinarie ledamöter vi detta möte. 
 
§127. Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes. 
 
§128. Val av justerare 
 
Mötet valde Karin Svensson till justerare. 
 
§129. Föregående mötes protokoll 
 
Protokoll 8-2012 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

 
§130. Ekonomi och medlemssiffror 
 
Marita Simring redovisade aktuella balans- och resultatsiffror. Resultatet ligger något över 
budget. PF är slutredovisat.  
Medlemsantalet har ökat något från årsskiftet. Totalt 84 gåvomedlemskap, varav 13 
familjemedlemskap är hittills inbetalda i år. Beslutade att det är den kennel som betalt in 
flest gåvomedlemskap som kan vinna annonssida i PudelNytt. 
 



 

 
MB BT KS 

2

 
§131. Nya hemsidan 
 
Den nästan färdiga (fina) hemsidan gicks igenom. Det ser lovande ut. 
 
§132. Pudel Cupen 2012 
 
Pudelcupen administreras av Kumla Brukshundsklubb. Reglerna angående Cupen 
förtydligades, dessa skall publiceras på hemsidan och i PudelNytt. 
 
§133. Pudelnationalen 2014 
 
Domare på Pudelnationalen 2014 blir Stefan Wächter, Tyskland (dvärg och toy), Mary 
Aizcorbe, USA, (mellan) och Lorena Merati, Italien (stor). Eventuellt behöver vi ha en 
reservdomare.  
Fler profilprodukter behöver tas fram inför Nationalen. 
 
§134. Ordförandekonferensen 
 
Hotell Scandic Ariadne är bokat till övernattning, konferensen blir hos STOKK. 
 
§135. Seminarium för utställnings- och domaransvariga 
 
Beslutade att Anci Lindgren och Gunilla Sandberg anmäls till seminariet, med Gerty 
Steffenburg-Nordenström som reserv. Uppdrogs till Lena Tellberg att ordna anmälan. 
 
§136. Pudelseminariet 2013 
 
Diskuterades tidpunkt och innehåll för seminariet. Beslutades börja planlägga ett 
seminarium under hösten 2013, tidpunkt meddelas senare. 

 
§137. Inkomna skrivelser 
 
1.SKK: icke hänv, ej pudel  
2.SKK: flera DN-beslut, inget avser pudeluppfödare 
3.SKK: auktorisationer/exteriördomare, utskickat till avd 
4.SKK: bestyrelserapport för länsklubbar, , utskickat till avd 
5.SKK: ny plats Pudelnationalen 2014 
6.SKK: från SBK ang Rallylydnad 
7.SKK: remissyttrande och remissvar djurskydd, 2 olika 
8.SKK: inbjudan till Eukanuba National Championship, Lena Petri fick i uppdrag att skicka ut 
inbjudningarna 
9. SKK:”icke hänvisning”, 2 st pudeluppfödare 
10. SKK: förslag på ny organisation för freestyle+enkät 



 

 
MB BT KS 

3

11.SKK: revidering av freestyleregler+följebrev regelremiss, Lena Tellberg svarar 
12. SKK: protokollsutdrag DK (domarkonferensen), SPK-CS har tillskrivit DK och SKK-CS i 
ärendet 
13. SKK: mellanpudel, oacceptabelt beteende, beslut 
14. tackkort, Carin Lundwall 
15.SKK:”icke hänvisning”, ej pudel 
16. SKK: andnings-dvd, beslutades lägga ut en länk till detta på hemsidan 
17. SKK:  ang. ”vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 2, Avelsetik”, 
beslutades att även här lägga länk på hemsidan. 
18. SKK: tillträdesförbud för medlem 
19. Dispensansökan från medlem, HD-resultat(OFA), beslutades tillstyrka dispens 
20. STOKK: inbjudan att delta på Stockholms Hunddag, vidarebefordrat till Mellansvenska 
21. Privat firma: erbjudande om utbildning 
 

 
§138. Rapporter 
 

 Ordförande: Madeleine Bergendahl har ordnat dispens för Norra avdelningens 
utställning, för många anmälda (82 st). Madeleine Bergendahl har haft kontakt med 
avdelningar och enskilda medlemmar. Länsklubbarna har blivit uppmärksammade på 
att tidpunkt för mätning ofta saknas i PM, samt att ringfördelningen ofta är 
ogenomtänkt för de olika pudelstorlekarna, de bör ligga intill varandra om 
storlekarna har olika domare. En nyligen godkänd domare har fått ett informations-
kit, det är även skickat till domare som godkänts för vidareutbildning på pudel. 

 Avelskommittén: Informerade om att frågor om colobom och mentalitet har 
besvarats. Det har också framkommit ett fall av PRA hos en dvärgpudel där fadern är 
prcd normal, blodprov är insänt till Optigen för undersökning. Informerades också om 
ett fall av PRA hos en norsk storpudel. 

 Marita Simring har varit gäst på västras bruksläger och där fått förslag på 
profilprodukter samt önskemål om ett galleri med vardagsfrisyrer på hemsidan. 

 
§139. Protokoll från avdelningarna och SKK 
 
Protokoll från avdelningarna; 
Västra; 6-2012, 7-2012 
Mellansvenska; 5-2012 
Södra; 7-2012, 8-2012, årsmötesprotokoll 2012 
Norra; inget 
 
Inga protokoll från SKK. 
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§140. Övriga frågor  
 
Materialet till klipphäftet är klart men skall kompletteras med foton. Lena Petri fick i 
uppdrag att ordna sponsorer (max 4 st). 
 
Ansökan om officiella tävlingar i lydnad och rallylydnad skall ske senast 1/9 vara inskickade 
för tävlingar under 2013. 
 
§141. Finns det något som inte får offentliggöras innan justering? 
 
Nej. 
 
§142. Nästa möte 
 
Lördagen den 15/9 i STOKKs lokal. 
 
§143. Avslutning 
 
Madeleine Bergendahl tackade ledamöterna för ett konstruktivt möte och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
__________________________ 
Barbro Teglöf 
 
Justeras: 
 
 ____________________________  _______________________________
                                                                                                                          
Madeleine Bergendahl, ordförande  Karin Svensson, av mötet vald justerare 
 

 


