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Protokoll 7-2017 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 27 augusti, kl 10.30, SPK mellansvenskas lokal, Gubbängen, Stockholm 

 
Närvarande:   Charlotta Gauffin, ordförande  
 Malin Hult, vice ordförande 
 Marianne Backman, kassör 
 Barbro Bergström, sekreterare   
 Aime Ambrosen  
 Ulrika Gill, suppleant 
 
Anmält förhinder:  Sanna Arvidsson  
 Fredrik Nilsson  
 Mona Plånborg Grenholm, suppleant 
  
Vid protokollet:  Barbro Bergström  
 Innehåller §§79-96 
 

 

§79 Mötets öppnande 
Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, meddelade att Ulrika Gill går in som ordinarie ledamot idag 
och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§80 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

§81 Val av justerare 
Mötet valde Malin Hult till justerare.  
 
 

§82 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 6-2017 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§83 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Redovisningen från Pudelnationalen är inte klar, faktura från Vilsta Sporthotell har ännu 
inte kommit. Det blir en merkostnad för utskick av Jubileumstidningen på grund av att tidningen 
kommer att skickas inplastad. Diskuterar möjligheten att uppfödare som ger gåvomedlemskap till 
sina valpköpare även kan få köpa exemplar av jubileumstidningen. 
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Medlemssiffror; Tråkigt nog så har vi gjort ett stort tapp under juli månad – 31 medlemmar mindre 
än samma period förra året. Beslutar att göra ett mailutskick med information om klubben, 
aktiviteter och förmåner till alla medlemmar som har lämnat sin mailadress.   
Diskuterar möjligheten att överföra medlemhanteringen externt, uppdrogs till Marianne Backman 
att i första hand kontakta Svenska Kennelklubben. 
 
 

§84Hemsida, PudelNytt och facebook 
Hemsidan: Information på hemsidan uppdateras kontinuerligt samtidigt som Malin Hult arbetar med 
utformningen av den nya hemsidan. Vi diskuterar nya hemsidans innehåll och tidsplan. Vi är i behov 
av förstärkning på webmastersidan under tiden nya hemsidan skapas. Beslutar att göra ett upprop 
via mail, facebook och PudelNytt, där vi hoppas att kunniga och engagerade medlemmar gör 
intresseanmälan. 
 
 

Pudelnytt: Nästa temanummer är nr 4 med Arbetande Pudlar och har manusstopp 1 september. 
Ulrika Gill har kontaktat några skribenter som skrivit artiklar om arbetande pudlar och även skickat 
annonsförfrågan till flertalet hundhallar. Vi hoppas att några vill annonsera med information om var 
man kan träna sin pudel inomhus under vinterhalvåret De nya statuterna för de arbetande grenarna 
kommer också att publiceras i PudelNytt nr 4-2017. 
 

Facebook: Administreras av Lena Petri som publicerar dagliga uppdateringar med nyheter, fina bilder 
och viktig information från hundvärlden, speciellt gällande pudel. 
 
 

§85 Svenska Pudelklubbens 75-års jubileum 2017 
Jubileumstidningen har lämnats till tryckeriet och är snart på väg ut till medlemmarna. Utskicket 
kommer att bli lite dyrare då tidningarna skickas inplastade.  
Norra avdelningen har haft sin jubileumsutställning i Vännäs den 18 juni.  
Mellansvenska, Västra och Södra avdelningen har sina jubileumsutställningar i oktober. 
Profilprodukter med SPK 75 år finns att köpa på utställningar och övriga aktiviteter under 
jubileumsåret, efter pudelnationalen fanns det 4 st muggar, 35 st paraplyer och lite t-shirtar kvar – 
tygväskorna är slut.  
 
 

§86 Pudelnationalen 2017 
Pudelnationalen gick av stapeln 26-27 juli 2017 med utställning, lydnad, rallylydnad och agility.  
Den fick mycket uppmärksamhet i media, med bland annat ett reportage av Sveriges Radio.  
Avtalen med sponsorerna är klara. Vi går igenom preliminärt resultat, till kommande möte hoppas vi 
ha ett slutresultat samt en sammanställning/slutrapport från ansvariga för nationalen.  
Förslag på datum för nästa national är 17-18 juli 2020.   
 
 

§87 Efter Pudelfullmäktige 2017 
Statuterna för de arbetande grenarna är uppdaterade och publicerade på hemsidan.  
Efter publiceringen har CS fått och besvarat ett par mail med synpunkter från medlemmar. 
Det finns ett behov av arbetsgrupp/nätverk för de som är ansvariga för de olika årsbästalistorna, 
uppdrogs till Ulrika Gill att kontakta de ansvariga.  
 
 

§88 Verksamhetskonferens 
Verksamhetskonferensen är planerad till den 29 oktober. Kallelse/inbjudan är skickad till 
avdelningarna den 27 juni med önskan om att de ska skicka förslag på programpunkter och innehåll 
till CS före den 15 september. 
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§89 Rapporter 
 Ordförande 

 Fått förfrågan från en begravningsbyrå gällande en önskan om att få använda SPKs 
logotype i en dödsannons. Vi känner oss hedrade å klubbens vägnar att SPK haft så stor 
betydelse i den avlidna personens liv. 

 Feed-Back från Blocket avseende vår annonsering där - klickfrekvensen har varit 2%,  
att jämföras med de ca 1 % som normalutfallet brukar vara enligt Blockets statistik. 

 Fråga från delägare i kennel gällande medlemskap/familjemedlemskap. Enligt gällande 
valphänvisningsregler måste samtliga delägare i en kennel vara medlemmar för att få 
valphänvisning via SPK – familjemedlemskap gäller endast om man bor på samma adress 
som huvudmedlemmen. 

 Sammankallande i avelskommittén bjuds in till nästa möte. 

 Vi har behov av ytterligare medlem i avelskommittén. Tidigare tillfrågad person har 
tackat nej. 
 

Avelskommittén 

 En storpudel har fått diagnosen SA. Om ägaren är medlem och skickar informationen till 
avelskommittén så får ägaren bidrag till SA-undersökningen av SPK.  

 I SKKs registreringsregler för pudel står det att färgbeteckningen 
 X = ej standardenlig färg (t ex blå, creme, silverbeige) 
Uppdrogs till Barbro Bergström att kontakta SKK och önska att exemplen efter  
"ej standardenlig färg" tas bort vid nästkommande revidering. 
 
 

Övriga ledamöter 
Barbro Bergström: Skrivelse angående felfärgade pudlars deltagande på världsutställningen har 
skickats till SKKs utställningskommitté den 21 augusti.  
 

Aime Ambrosen: Skriver ett reportage från Ungdoms-SM till PudelNytt nr 4-2017. 
 
 

§90 Inkomna skrivelser 
1. SKK: Den planerade avelskonferensen 18-19 nov är inställd. Skickat till avelskommittén. 

2. SKK: Inbjudan till rasklubbstorget på SHM 2017. Anmälan och betalning senast 1 oktober. Skickat 
till Mellansvenska avdelningen. Uppdrogs till Barbro Bergström att kontakta Christina Sohlman och 
ordna med anmälan. 

3. SLU: Forskningsnyheter 7-2017. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

4. SKK: Stoppa hundsmugglingen. Skickat till avdelningarna. 

5. SBK: Regelrevidering 2022 - tidsplan. Skickat till avdelningarna. 

6. SBK: Information om kursplaner Lydnad och Rallylydnad. Skickat till avdelningarna. 

7. SKK: Agria Rallylydnad Cup. Skickat till avdelningarna. 

8. SKK: Ang härstamningsdata pudel. Skickat till avelskommittén. 

9. Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 170602. Beslut 35-2017 avser pudel. Skickat till 
avdelningarna och avelskommittén. 
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10. Ansökan om utökning av rasregister - S Nilsson.  
Domarkommittén och tre av avdelningarna har inkommit med synpunkter.  
Beslutar att tillstyrka förfrågan. Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka svar till SKK med kopia  
till S Nilsson. 

11. Ansökan om utökning av rasregister - J Lemmeke.  
Domarkommittén och tre av avdelningarna har inkommit med synpunkter.  
Beslutar att tillstyrka förfrågan. Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka svar till SKK med kopia  
till J Lemmeke. 

12. SKK/AK: Protokollsutdrag avseende nya indexraser. Skickat till avdelningarna och avelskommittén 
samt publicerat på hemsidan. 

13. SKK: Protokollsutdrag från SKK/DK. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

14. Auktorisation exteriördomare - P Ragnarson. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

15. SKK: Intresseförfrågan ang utbildning av fler handledare för SKKs nya fysiska uppfödarutbildning. 
Skickat till avdelningarna - begärt svar före den 15 aug. Ställde även frågan om hur utfallet har varit - 
d v s om utbildningen efterfrågats av medlemmar och om de nya handledarna i avdelningarna 
kommit igång med att anordna uppfödarutbildningar? Har några genomförts, pågående just nu eller 
är i planeringsstadiet?  
Inget svar har inkommit från avdelningarna. Intresseförfrågan lämnas därmed utan åtgärd. 

16. Auktorisation exteriördomare Jahn Stääv. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

17. Mail från medlem angående resultat. Ordförande Charlotta Gauffin har svarat via mail. 

18. Mail från medlem angående listorna för årets pudel. Ordförande Charlotta Gauffin har svarat via 
mail.  

19. Skrivelse från medlem med synpunkter ang statuterna för årslistorna på de arbetande grenarna. 
Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka svar. 

20. Mail från domare med fråga om SPK godkänt en specifik domare för aspirant/examination på 
pudel. Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka svar med vilka domare som är godkända av SPK. 
Beslutar även att se över och eventuellt revidera listan med godkända domare och uppdrogs till 
Fredrik Nilsson att påbörja ett förslag. 
 
 

§91 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Inga 
Västra: Nr 7-2017 
Mellan: Nr 7-2017 
Södra: Nr 6-2017 
 
 

§92 Protokoll från SKK 
Direkt från SKK: SKK/CS Nr 3-2017 
 
 
 
 
 



5 

 

CG  BB      MH 

§93 Övriga frågor  
Inga 
 
 

§94 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering? 
Nej 
 
 

§95 Nästa möte 

16 september kl 10.30, SPK Mellansvenskas lokal på Gubbängen. 
 
 

§96 Avslutning  
Charlotta Gauffin tackade ledamöterna och avslutade mötet. 
 
 
 

 

 
Vid protokollet: 

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Malin Hult, av mötet vald justerare 

 


