
 

MH  BB      MPG 

 

Protokoll 8-2017 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 16 september, kl 10.30, SPK mellansvenskas lokal, Gubbängen, Stockholm 

 
Närvarande:   Malin Hult, vice ordförande 
 Marianne Backman, kassör 
 Barbro Bergström, sekreterare   
 Sanna Arvidsson  
 Aime Ambrosen  
 Mona Plånborg Grenholm, suppleant  
 

Anmält förhinder:  Charlotta Gauffin, ordförande  
 Fredrik Nilsson  
 Ulrika Gill, suppleant 
 

Adjungerad: Barbro Teglöf §104 & del av §107 (Avelskommittén) 
  

Vid protokollet:  Barbro Bergström  
 Innehåller §§97-114 
 

 

§97 Mötets öppnande 
Mötesordförande Malin Hult hälsade alla välkomna, meddelade att Mona Plånborg Grenholm går in 
som ordinarie idag och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§98 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med följande korrigering; §103 utgår. Inväntar en sammanställning 
/slutrapport från ansvariga för Pudelnationalen. Bordläggs till CS-möte i december.  
 
 

§99 Val av justerare 
Mötet valde Mona Plånborg Grenholm till justerare.  
 
 

§100 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 7-2017 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§101 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Marianne Backman meddelade att ekonomin följer budget väl. Pudelnationalen är inte 
slutredovisad, saknar fakturan från Vilsta samt intäkterna från annonserna i Pudelnationalens 
katalog. Överexemplar av Jubileumstidningen kommer att säljas som gåvomedlemserbjudande till 
uppfödare för 60 kr/st, till nya medlemmar för 75 kr/st och till icke medlemmar för 100 kr/st. 
Information publiceras på hemsidan och i PudelNytt under rubriken gåvomedlemskap. 
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Medlemssiffror; Medlemsantalet visar på en liten ökning i augusti jämfört med juli månad. Totala 
medlemsantalet per 31 augusti är 3370 personer, det vill säga totalt 20 färre än samma period förra 
året. Ovanligt många påminnelser på medlemsavgiften har skickats ut denna månad. 
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen i mitten av år 2018. Det kommer att innebära 
nya regler för hantering av personuppgifter. 
 
 

§102 Hemsida, PudelNytt och facebook 
Hemsidan: Information på hemsidan uppdateras kontinuerligt samtidigt som Malin Hult arbetar med 
utformningen av den nya hemsidan. Planerar att visa nya hemsidan på verksamhetskonferensen. 
 
 

Pudelnytt: PudelNytt nr 4 med Tema Arbetande Pudlar har haft manusstopp 1 september. Borde 
vara medlemmarna tillhanda i mitten på oktober. Nästa nummer har manusstopp 1 november.  
Lena Tellberg och Berith Eliasson har meddelat att de önskar avgå från PudelNytts redaktionsgrupp. 
Kvar i redaktionsgruppen är Annika Gripencreutz och Mona Plånborg Grenholm. Berith Eliasson 
fortsätter med uppdraget att korrekturläsa PudelNytt. 
Vi är i behov av ytterligare medlemmar i redaktionsgruppen. Beslutar att publicera en blänkare i 
PudelNytt och hoppas då att få kontakt med intresserade medlemmar. 
Digital version av PudelNytt ska sparas i molnet. Uppdrogs till Mona Plånborg Grenholm att kontakta 
redaktören för att i fortsättningen få digital version att spara samt att kontakta ansvarig utgivare och 
korrekturläsare ifall att de har tidigare nummer av PudelNytt sparade på sina datorer. 
 

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

§103 Pudelnationalen 2017 
Utgår, se §98 
 
 

§104 Motioner och valberedningens förslag till Kennelfullmäktige 2017 
Motionerna och valberedningens förslag gicks igenom och diskuterades. 
 
 

§105 Pudel-SM 2018 
Beslutar att utse Annette Andersson till ansvarig för Pudel-SM, hon får även i uppdrag att tillsätta en 
arbetsgrupp. Aime Ambrosen kommer att ingå i arbetsgruppen som representant från CS. 
Förslag på datum är 14-15 juli 2018.  
 
 

§106 Verksamhetskonferens 
Verksamhetskonferensen kommer att hållas på Radisson Blu Arlandia den 29 oktober med CS och två 
representanter från vardera avdelning. Avdelningarna kommer också att ha en avdelningskonferens 
dagen före på samma plats. Charlotta Gauffin har bokat hotell och middag.  
 
 

§107 Rapporter 
 Ordförande Charlotta Gauffin (rapport lämnad via mail) 

 Ljungbergs Tryckeri AB har tagit kontakt och vill lämna offert på tryck av PudelNytt. 
Beslutar att tillfråga redaktören och i så fall även skicka offertförfrågan till flera olika 
tryckerier. 

 Kontaktats av medlem som har gamla listor från Gunnel Edin Toy-Max kennel. Listorna är 
från 60-talet. Har tackat ja till att de skickas till oss för arkivering. 

 Västra avdelningens ansökan om ändrad utställningsplats från Vänersborg till Lidköping 
för utställningarna 2018-05-12 och 2019-05-12, har godkänts av SKK. 
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 Norra avdelningens ansökan om ändrad utställningsplats från Boden till Böle för 
utställningarna 2018-07-14 och 2019-07-13, har godkänts av SKK. 
 

Avelskommittén 

 Nyttan av HD-röntgen och HD-index har diskuterats i en facebook-grupp. Barbro Teglöf 
har publicerat ett informativt inlägg som svar på mångas frågor och undringar. 

 Ann-Charlotte Hillberger och Barbro Teglöf kommer att delta på utbildningen gällande 
HD-index som anordnas av SKK.  

 Barbro Teglöf har varit i kontakt med Jeanette Hansson, projektledare för addison-
projektet och efterfrågat en återkoppling. 

 Barbro Teglöf har skrivit tre artiklar till PudelNytt nr 4 (dvärgväxt mellanpudel, HD-index 
mellanpudel, rcd4-PRA). 

 Diskuterar behovet av ytterligare medlem i avelskommittén.  
 
Övriga ledamöter 
Barbro Bergström: Kontaktat SKK och önskat att exemplen efter "ej standardenlig färg" tas bort vid 
nästkommande revidering av registreringsreglerna för Pudel. Petra Waleij, chef för SKKs 
registreringsavdelning har svarat att det kommer att korrigeras i registreringsreglerna för 2018.  
 

 
 

§108 Inkomna skrivelser 
1. SKK: Inbjudan indexutbildningar hösten 2017. Avelskommittén har anmält sig till 1:a tillfället. 
Malin Hult har anmält sig till 2:a tillfället. Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka vidare till 
avdelningarna och be intresserade funktionärer och ledamöter anmäla sig snarast. SKK har skickat 
ytterligare information, där de meddelar att utbildningen (i mån av plats) även öppnas för uppfödare 
och hanhundsägare i berörd ras. Informationen kommer att publiceras på hemsidan.  

2. SKK: Nyhetsbrev från Svenska Kennelklubben. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

3. SBK: Dispenshantering Rallylydnad. Skickat till avdelningarna. 

4. Skrivelse från medlem med yrkande om ändrade regler för Årets allroundpudel. Uppdrogs till 
Barbro Bergström att svara. 

5. Mail från medlem som önskar avgå ur PudelNytts redaktionsgrupp. Behandlats under §102. 

6. SLU - forskningsnyheter 8-2017. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

7. SBK - förtydligande ansökan om tävling 2018. 

8. Mail från medlem ang HD-röntgen mellanpudel. Barbro Teglöf, avelskommittén har svarat. 

9. SKK Play för uppfödare. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

10. Uppdatering skrivelse 20 från föregående möte.  
Mail från domare angående vilka domare som SPK godkänt för aspirant/examination på pudel. 
Barbro Bergström har skrivit svar, konversationen ledde då till ytterligare frågor.  
Domaren önskar dispens för en speciell domare för examination på pudel i december. Vid det 
speciella tillfället finns flera av SPKs godkända domare för examination på pudel närvarande, varför vi 
inte anser att behov till dispens finns. Beslutar att avslå dispensansökan och uppdrogs till Charlotta 
Gauffin att besvara förfrågan.  
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§109 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Inga 
Västra: Inga 
Mellan: Nr 8-2017 
Södra: Inga 
 
 

§110 Protokoll från SKK 
Direkt från SKK: SKK/CS Nr 4-2017 
Alla ledamöter hade till mötet fått en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll från 
Sanna Arvidsson för genomläsning; SKK/DK nr 3-2017, SKK/AK nr 3-2017 och SKK/FK nr 3-2017. 
 
 

§111 Övriga frågor  
Inga 
 
 

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

§113 Nästa möte 

28 oktober kl 10.30 på Radisson Blu Arlandia, Stockholm. 
 
 

§114 Avslutning  
Malin Hult tackade ledamöterna och avslutade mötet. 
 
 
 

 

 
Vid protokollet: 

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Malin Hult, mötesordförande Mona Plånborg Grenholm, av mötet vald justerare 

 


