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  Dagordning för Svenska Pudelklubbens årsmöte den 1 april 2017 

§ 1. Justering av röstlängden 
     

§ 2. Val av ordförande för fullmäktigemöte 
 

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 

§ 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med 
ordföranden skall justera protokollet 
 

§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 mom 6  
 

§ 6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 

§ 7. Fastställande av dagordningen 
 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas 
berättelse 
 

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust 
 

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till 
styrelsen 
 

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

§ 12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
c) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
 

§ 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt  
a) Val av tre ordinarie ledamöter på 2 år 
b) Val av en suppleant på 2 år, samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning 
 

§ 14. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter på 1 år enligt § 9 i SPKs stadgar 
a) Val av två revisorer på 1 år 
b) Val av två revisorsuppleanter på 1 år 

 
§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i SPKs stadgar 

a) Val av sammankallande på 1 år  
b) Val av ledamot på 2 år 

 
§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
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§ 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av 
avdelning anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige 
a) Proposition - Pudlars färger 
b) Proposition - Statuter och poängberäkning 
c) Motion - Borttag av kompletteringsrätt på SPKs utställningar 
d) Motion - Införa central årsbästa lista för Årets Allroundpudel 
e) Motion - Statuter för årets bästa agilitytävlande pudel 
f) Motion - Statuter för årets bästa agilitytävlande storpudel 
 

 
Årsmötet avslutas  
 
 
 
 

Information  
a) Information om HD-index 
b) Information om kommande evenemang 
c) Nästa års PF 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA PUDELKLUBBEN 2016 

Styrelsen  

Styrelsen har under 2016 haft följande sammansättning: 

Ordförande  Charlotta Gauffin  mandat till 2018 

Vice ordförande Lena Tellberg   mandat till 2017 

Kassör  Marianne Backman  mandat till 2018 

Sekreterare  Barbro Bergström  mandat till 2018 

Ledamot  Malin Hult   mandat till 2018 

Ledamot  Kerstin Johansson  mandat till 2017 

Ledamot  Sanna Arvidsson  mandat till 2017 

Suppleant  Mona Plånborg Grenholm  mandat till 2018 

Suppleant  Andrea Nyman  mandat till 2017 

 

Säte 

Organisationsnumret för föreningen är registrerat hos Skattekontoret i Uppsala. 

 

Firmatecknare  

Ordförande Charlotta Gauffin och kassör Marianne Backman har varit föreningens 
firmatecknare. 

 

Revisorer  

Agneta Karlsson och Bengt Forshult har varit revisorer och Eva Riedel Östlund och Susanne 

Svedberg har varit revisorssuppleanter. 

 

Valberedning  

Marita Simring, sammankallande på 1 år   mandat till 2017 

Carola Eliasson-Åström    mandat till 2017 

Madeleine Bergendahl    mandat till 2018 

 

Föregående årsmöte  

Föregående årsmöte hölls 2-3 april 2016. 

 

Sammanträden  

Centralstyrelsen har under året haft 11 st. protokollförda möten, varav 4 st. telefonmöten och 

ett webbmöte. 
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Allmänt 
Under 2016 har Svenska Pudelklubben gjort ett bra ekonomiskt resultat. Detta trots minskade 
annonsintäkter och kostnader i samband med Pudelseminariet.  
 
Registreringssiffrorna har vänt uppåt något för två av storleksvarianterna, nämligen dvärg och 
mellan, medan toy har en fortsatt svag minskning. Även registreringssiffrorna för storpudel har 
minskat något under 2016.  
Om man slår ihop alla storlekar, hamnar pudlarna på femte plats på listan över de 20 
populäraste raserna i Sverige 2016, samma placering som förra året. 
 
Medlemsantalet har ökat med 39, varav 17 var fullbetalande medlemmar. Här skiljer vi oss 
från statistiken på länsklubbsnivå där medlemssiffrorna haft en svagt negativ trend. Vi behöver 
alla fortsatt hjälpas åt att marknadsföra både vår ras och vår klubb, både för att få nya 
medlemmar och för att få de befintliga medlemmarna att stanna kvar i klubben.  
 
Avdelningarna har haft många aktiviteter under året och det är glädjande att se att alla 
avdelningar har en stor bredd i sitt utbud.  
 
CS hade i maj ett möte med södra avdelningens styrelse samt en representant från SKKs 
Föreningskommitté. Revisorer från södra avdelningen och SPK/CS deltog även i mötet. Mötet 
hölls med anledning av att södra avdelningens styrelse valt att inte utse några delegater till 
Pudelfullmäktige 2016. 
 
CS har, tillsammans med avelskommittén, under året utvärderat hälsoprogrammet mot prcd-
PRA hos toy, dvärg och mellan. Vid utvärderingen användes bland annat en webb-enkät. Som 
ett resultat av utvärderingen fortsätter hälsoprogrammet i sin nuvarade form.  
I januari 2016 infördes index för HD för pudel, stor. Index är framtaget som ett hjälpmedel vid 
avelsplaneringen och ska inte ses som en pålaga. Syftet med införandet är en effektivare 
avelsvärdering för HD och möjliggör ett snabbare avelsframsteg för rasen, än vad som tidigare 
var möjligt. Införandet påverkar inte hälsoprogrammet för HD och innebär inte heller några 
förändringar i registreringsreglerna. 
 
Det klipphäfte som togs fram i slutet av 2012 har fortsatt varit en stor succé. Efterfrågan är 
fortfarande stor, inte bara hos svenska pudelägare. Vi skickar klipphäften till de övriga nordiska 
länderna och till och med till Portugal.  
Det bokpaket som lanserades under 2015 med klipphäfte och raskompendium har också varit  
populärt. Som en följd av den reviderade standarden har raskompendiet uppdaterats under 
2016. 
  
Pudel-SM gick av stapeln 24-25 september och arrangerades tillsammans med Älvkarleby 
Hundsport.  

Den 29 oktober anordnade CS en verksamhetskonferens där två representanter från varje 
avdelning tillsammans med CS träffades för att dela med sig till varandra av erfarenheter och 
utbyta information. I år gavs möjlighet för avdelningarna att ha ett separat avdelningsmöte 
dagen innan verksamhetskonferensen, det var uppskattat och 2-3 representanter från varje 
avdelning deltog i avdelningsmötet. 

Helgen 12-13 november 2016 var det dags för Pudelseminariet. Ett sextiotal intresserade slöt 
upp på Scandic i Upplands Väsby för att få förkovra sig inom ett flertal intressanta ämnen.  

Hemsidan uppdaterades kontinuerligt med nyttig information och facebooksidan fylldes 
ständigt på med nyheter och trevliga inlägg från pudelvärlden. 
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Handboken  
I "SPKs Handbok" som skickats ut till avdelningarna för att underlätta styrelsearbetet, finns alla 
manusdatum till Pudelnytt, datum för ansökan om utställningar etc., den finns även på SPKs 
hemsida. Många svar finns också där vad gäller valberedningsarbete, förtjänsttecken och 
rutiner som gäller för avdelningarna. 
 

Medlemsantal 
2016-12-31 var vi 3.367 medlemmar i SPK och det är en ökning sedan 2015-12-31 med  
39 medlemmar.  

Huvudmedlemmar    17 

Familjemedlemmar  31 

Hedersmedlemmar    -1  

Hundungdom  -4 

Utländska huvudmedlemmar  -3 

Utländska familjemedlemmar    -1 

 

Utländska ständiga medlemmar är oförändrat. 

 

Under 2016 har vi fått 608 nya medlemmar. 

 

Gåvomedlemskapen har gett oss 96 nya medlemmar i år, kvar från föregående år finns 

enligt tabell 

 Huvudmedlemmar Familjemedlemmar Utländska medlemmar 
2016 87  8  1 
2015 50  2  0 
2014 30  7  0 
2013 40  6  1 
2012 35  7  1 
2011 23  3  0 
2010 25  2  1 

Av de nya medlemmarna har 56 använt direktbetalning via Payson, via Swish har 176 nya 
medlemmar betalt sin avgift. Eftersom det är en större kostnad för Pudelklubben att få in 
medlemsavgiften via Payson än via swish så har vi avslutat vårt Paysonkonto 161231 och 
använder oss nu bara av direktbetalningen Swish för nya medlemmar.  
 
 217 infoblad har skickats ut till nya pudelägare.  

Till 10 personer som fått kennelnamn och inte var medlemmar i SPK har skickats information 
om klubben, hälsoprogram, standarden, registreringsbestämmelser, RAS och 
valphänvisningsregler. Information har också skickats till 5 personer med nytt kennelnamn som 
redan var medlemmar i SPK. 
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Medlemsstatistik 
    

 
151231 161231 Differens 

 MELLANSV 
    Fullbetalande 1296 1298 2  

 Familjemedl 272 283 11  
 Heders 11 10 -1  
 Ständiga 42 42 0  
 Hundungdom 40 33 -7  
 Totalt 1661 1666 5  
 

     NORRA 
    Fullbetalande 354 379 25  

 Familjemedl 102 116 14  
 Heders 1 1 0  
 Ständiga 5 5 0  
 Hundungdom 4 6 2  
 Totalt 466 507 41  
 

     SÖDRA 
    Fullbetalande 425 419 -6  

 Familjemedl 94 106 12  
 Heders 2 2 0  
 Ständiga 9 9 0  
 Hundungdom 24 24 0  
 Totalt 554 560 6  
 

     VÄSTRA 
    Fullbetalande 431 427 -4  

 Familjemedl 140 134 -6  
 Heders 2 2 0  
 Ständiga 9 9 0  
 Hundungdom 8 9 1  
 Totalt 590 581 -9  
 

     
     
 

151231 161231 Differens 
 SPK TOTALT 

    Fullbetalande 2506 2523 17  
 Familjemedl 608 639 31  
 Heders 16 15 -1  
 Ständiga 65 65 0  
 Hundungdom 76 72 -4  
 Utländska medl 49 46 -3  
 Utländska familj 3 2 -1  
 Utländska ständiga 5 5 0  
 Totalt 3328 3367 39  
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Registreringssiffror  
Totala antalet registrerade pudlar var under år 2016; 1404 st. att jämföras mot 1325 st.  
år 2015. Detta var en ökning med 6 %.  
Antalet registrerade hundar av alla raser ökade under året med 1,6 %. 
Siffrorna varierar något mellan åren, i år var det en minskning för toy och stor, men en ökning 
för de två övriga storlekarna. Det ser fortfarande litet oroväckande ut, men en förbättring.  
Vi behöver få fler människor att vilja ha en pudel. Om inte populationen ökar har vi väldigt små 
möjligheter att bedriva ”vår egen” avel. 
 
Registreringarna fördelade sig på storlekarna som följer:  

 2014 2015 2016  Förändring mot 2015 

Toy 156 145 139 - 4,1 % 
Dvärg 517 464 523 + 12,7 % 
Mellan 307 329 380 + 15,5 % 
Stor 297 387 362 - 6,5 % 

 
 
 
Avelsrådgivning och valphänvisare  
Hänvisare för valpar och vuxna omplaceringshundar, har under året varit Christina Sohlman.  
 

Antalet kullar som anmälts till hänvisning under året är 55 toy/dvärgpudelkullar,  
32 mellanpudelkullar och 40 storpudelkullar. Allmänt kan väl sägas att uppfödarna har 
mottagit förändringen att man själv skall lägga in sina kullar positivt, många sätter in foton och 
uppdaterar sin hänvisning på ett bra sätt. Fortfarande är det många intresserade (valpköpare 
och uppfödare) som ringer, ca 1-3 samtal/dag under året och det kommer ca 1-3 e-mail per 
dag. Antalet samtal per dag har minskat vilket troligen beror på att fler har hittat till hemsidan.  
 
Avelskommittén har bestått av Barbro Teglöf, Eva Gille, Ann-Charlotte Hillberger och Ylva 
Freed. 
Avelskommittén har besvarat en del rena hanhundsförfrågningar (ca 10-20 per storlek), samt 
många (fler än 100) frågor av mer allmän karaktär. Sammanlagt har drygt ett par hundra 
förfrågningar av olika karaktär besvarats. En ganska stor del av dessa har kommit via e-post. 
Det är glädjande att uppfödarna pratar om de problem och också glädjeämnen som berör 
avelsarbetet. Sjukdomar som frågats och diskuterats om är bl. a, PRA, Addison, SA, RD 
(fd.PNP), Legg-Perthes, patella luxation mm, andra ämnen som det frågas om har varit bl.a. 
HD, färgfrågor (däribland flerfärgade), Optigen-testning, registreringsbestämmelser samt 
avelsfrågor i allmänhet. En hel del av frågorna rör sig i gränslandet till de ”kloka gummorna”.  
 
Arbetet med SKKs rasdata är fortfarande i full gång bl.a. har medlemmar beställt en hel del 
stamtavlor och avkommelistor. Många förfrågningar innebär att rasdata konsulteras utan att 
några listor skickas ut, detta är självfallet gratis. 
Avelskommittén arbetar också med att samla in uppgifter om hundar med olika ärftliga 
sjukdomar, såsom Addison, Legg Perthes, patella luxation, epilepsi mm. Inflödet av uppgifter 
har liksom de föregående år varit ganska stort, detta skall inte tolkas som att hundarna har 
blivit sjukare utan att hundägarna har blivit mer medvetna om vikten att vara öppen. Dessa 
uppgifter kan komma att hjälpa till med förståelsen om hur dessa sjukdomar nedärvs och 
också ge en bild av läget i rasen. Avelskommittén vill passa på att understryka vikten av att 
defekter som omfattas av officiell registrering hos SKK framförallt skall registreras där, detta 
gäller HD, ED, patella luxation och ögonundersökningar. 
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Avelskommittén har också kontakter i flera andra länder bl.a. Norge, Finland, Danmark, 
Storbritannien och USA. 
Genom att ha medlemskap i de danska kennelklubbarna har även avelskommittén (Barbro) 
tillgång till de danska databaserna, vilket naturligtvis våra medlemmar kan dra fördel av om 
man önskar upplysningar om hundar från Danmark. Alla medlemmar i SKK kan från slutet av 
2012 själva logga in på Norska Kennelklubbens dogweb. Finska Kennelklubbens databas 
Koiranet är en öppen databas och finns både på engelska och svenska. 
 
Under åren har aktiviteten gällande provtagning i Addisonprojektet minskat. Med en ny 
projektledare på SLU hoppades vi få fart på projektet igen, vi hoppas på mer aktivitet för det 
här året. Det förekommer en viss aktivitet och prover kommer in till SLU. 
 
 
RAS  
Under första halvan av 2016 färdigställdes revideringen av RAS.  
SKKs avelskommitté har granskat och gett Pudelklubben ett mycket fint utlåtande samt 
fastställt RAS för Pudel den 24 augusti 2016. 
 
 

Kloka gummor 
Kloka gummorna är uppfödare som har lång erfarenhet av pudel i dess olika storlekar.  
Under 2016 har Carola Eliasson Åström, Shirley Nilsson och Gerty Steffenburg-Nordenström 
varit behjälpliga flera gånger i månaden till framförallt nya uppfödare men även åt enskilda 
hundägare. Frågorna är ofta de samma ex vis parning, dräktighet, valpning samt 
vardagsbekymmer och olika problem med den enskilda hunden.  
Gummorna försöker att i första hand att hänvisa vissa av problemen till uppfödarna av hunden. 
De upplever inte att frågorna blivit annorlunda eller färre trots att många idag använder sig av 
google och olika facebookgrupper. Känslan är dock att många fortfarande vill ha en mänsklig 
röst att prata med.   
 
 
Ekonomi  
2016 blev ett väl balanserat år rent ekonomiskt. Swishbetalningar för nya medlemmar är 
fortsatt populärt. Payson kontot har avslutats 2016-12-31 då användandet varit lågt och 
kostnaderna högre jämfört med Swish.  
Glädjande nog har tappet av medlemmar avstannat och gav oss en liten medlemsökning med 
39 st. nya medlemmar.  
Det förväntade intresset för annonsering i Pudel Nytts temanummer, jämfört med föregående 
år, uteblev och sjönk. Julnumret står för 43% av intäkterna.  
Antalet utställda Pudlar på avdelningarnas arrangemang har under året varit vikande, vilket 
påverkat något. 
Försäljningen av klipphäften går bra men inte fullt lika starkt, bokpaket med ett 
raskompendium och ett klipphäfte har även detta år funnits till försäljning.  
Byte av tryckeri för Pudel Nytts produktion, har positivt påverkat kostnaderna. 
Pudelseminariet har varit årets största arrangemang, vilket subventioneras för våra 
medlemmar. Efter återförande av vår avsättning på 20 000 kr blev slutresultatet -19 335 kr. 
Budgeterat -10 000 kr.   
Då utbildning i vår klubb är av vikt, har vi under året bekostat utbildning för handledare i  
SKKs nya Uppfödarutbildning. Vi har i dag 5 st. certifierade handledare.  
 

Årets resultat efter återförda sparade medel blev en vinst på 89 615:99 kr, vilket känns tryggt 
med tanke på Pudelnationalen och Jubileumsåret. 
För mer information om ekonomin hänvisar vi till Balans och Resultat. 
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Avdelningar, sektioner och ombud  
I Svenska Pudelklubben har under året ingått: 
 
Centralstyrelsen 
 

Södra avdelningen  
Ombud:  Blekinge - Anki Nilsson 
 Småland/Öland - Yvonne Andersson 
 

Västra avdelningen  
Sektion:  Skaraborg 
 Fyrstad 
 

Mellansvenska avdelningen  
Sektion:  Lägersektionen 
 Stockholmssektionen 
 Täby-Roslagssektionen  
 Örebrosektionen  
 
Ombud:  Enköping - Therese Lundgren 
 Nynäshamn/Ösmo - Åsa Dözen 
 Södermanland (östra) - Caroline Arogén 
 Södermanland (norra) - Gun-Mari och Josefin Blom 
 Värmland - Felicia Vass Solhage 
 Gotland - Tina Randerz 
 Uppsala - Anna-Lena Ellasdotter och Mia Aspén 
Falun, Södermanland (södra) och Östgöta har saknat ombud under år 2016 
 
Norra avdelningen  
Ombud:  Gällivare - Cecilia Hörnlund, Louise Olofsson  
 Luleå - Erica Iseby 
 Piteå - Thomas Alm  
 Skellefteå - Yvonne Söderlund 
 Örnsköldsvik - Carina Westin 
 Kramfors - Helena Lilja 
 Sundsvall - Christel Sjödin 
 Östersund - Jessica Näsström 
 Hudiksvall - Anna Wiik 
 Umeå - Nadja Wänting, Tiffany Szente och Therese Häggmark  
 
 
Utställningar, lydnadsprov, agilitytävlingar och rallylydnad  
Pudelklubben har under 2016 haft 14 officiella utställningar med totalt 901 anmälningar 
(vuxna). Det är en minskning med 112 anmälningar jämfört med 2015.  
Sex inofficiella utställningar har arrangerats av avdelningarna under året.  
En officiell lydnadstävling klass I-II har anordnats av mellansvenska avdelningen.  

 
Pudel-SM 2016 
Traditionsenligt genomfördes Pudel-SM sista helgen i september med tävlingar i officiell 
lydnad och rallylydnad samt inofficiell agility. Tävlingarna genomfördes med Älvkarleby 
Hundsport som samarbetspartner och på Gårdskärs IP utanför Älvkarleby samlades totalt ett 
50-tal pudelekipage i kampen om att bli Pudel-SM vinnare 2016.  
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BPH och MH 
Under 2016 har totalt 61 pudlar (av alla storlekar) deltagit på BPH och totalt 37 stycken har 
deltagit på MH.   
 
Det är glädjande att vi med de mindre storlekarna kommit över 100 beskrivna (109) och 
därmed är halvvägs mot ”200-analysen”, som är ett av målen i RAS. Storpudlarna är inte långt 
efter med totalt 89 BPH-beskrivna hundar. 
 
Fördelningen på storlekarna 2016 ser ut som följer;  
BPH: Toy 4 st, Dvärg 12 st, Mellan 23 st och Stor 22 st  
MH: Toy 0 st, Dvärg 2 st, Mellan 21 st och Stor 14 st 
 
Västra avdelningen arrangerade ett MH med 8 deltagande hundar. 
Mellansvenska avdelningen arrangerade ett BPH med 7 deltagande hundar samt ett MH med  
8 deltagande hundar  
 
 
Pudelseminariet 2016 
Pudelseminariet hölls den 12-13 november på Scandic Hotell, Upplands Väsby. 
 

CS utsåg en arbetsgrupp som arbetade med de olika delarna inför seminariet. Arbetet har 
bland annat bestått av att göra annons och program, ta emot anmälan, söka sponsorer och 
boka konferensanläggning. Vi var totalt 65 deltagare som lyssnade på de duktiga föreläsarna. 
 
Lördagens föreläsare; 

 Barbro Teglöf från SPKs avelskommitté förklarade färggenetiken bakom pudlarnas 
olika färger. 

 Nicolette Salmon-Hillbertz, SLU, föreläste om pudelns historia och genetiken bakom 
sjukdomar på ett lättförståeligt sätt. Berättade om DNA och hundforskning med 
exempel från egen forskning. 

 Anna Törnlöv, exteriördomare och delägare av Kennel Rusch gav en 
anatomiföreläsning med särskild koppling till rörelser.  

 
Lördagens seminarieprogram avslutades med uppfödarpanel: Charlotta Gauffin var moderator 
och tre välkända uppfödare - Madeleine Bergendahl, Nils-Arne Törnlöv och Charlotte Sandell - 
svarade på deltagarnas frågor kring uppfödning och avel. 
 
Söndagens föreläsare; 

 Memea Mohlin gav en inspirerande föreläsning "Lystra" om hur man bygger en god 
relation med sin hund. 

 Tobias Digreus, leg. veterinär, föreläste om hundars ledhälsa, friskvård och rehab.  

Vi fick även information och en workshop om klippmaskiner och saxar av BrattPets samt en 
presentation av vår samarbetspartner försäkringsbolaget Svedea. 
Dagarna summerades och avslutades under söndagseftermiddagen.  
Alla deltagare fick en vecka efter seminariet en webbenkät med några utvärderingsfrågor via 
mail. Svarsfrekvensen var god och man kan bara konstatera att deltagarna var nöjda med 
seminariets kvalité och upplägg. 

Efter seminariet har det gjorts en redovisning som skickats till SKK och Pudelklubben har 
beviljats ett ekonomiskt bidrag från SKK. 
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SAR 
I samband med att Franska Pudelklubben reviderade standard för Pudel slogs färgerna aprikos 
och röd ihop till en färg som i det franska originalet benämndes fauve. När Svenska 
Pudelklubben fick förslaget till översättningen av den reviderade standarden för Pudel på 
remiss från SKKs Arbetsgrupp för standardfrågor föreslog SPK att färgen skulle benämnas 
aprikos/röd. AGS godkände standarden 2015-10-07 och färgen fauve hade då översatts till 
aprikosröd. Flera av våra grannländer har valt att kalla färgen fawn. 
 
SAR-pudlarnas poängtävling från officiella utställningar har pågått även 2016.  
Att få vara med på listorna kräver att hunden får certifikatkvalité samt bästa 
tik/hanhundsplacering.  
 
 
 
Övriga aktiviteter  
Avdelningarna har anordnat ett mycket varierat utbud av aktiviteter till våra medlemmar 
under 2016;  

 Kurser i vardagsskötsel, klippning och pälsvård  

 Genetikkurser/föreläsningar, uppfödarträffar, RAS- och medlemsmöten  

 Pysseldagar med tillverkning av halsband, koppel och leksaker,  

 Pudelpromenader, dogparkour, kontaktövningar, valpaktivering/partyn och öppet hus 

  Valp- och unghundskurser  

 Agility-, lydnads- och rallylydnadskurser både för nybörjare och tävlingsekipage 

 Utställningsträning och handlerkurser  

 Kurser i spår, sök, uppletande, viltspårsteori, jaktapportering, klick&trick, nosework, 
och trix. 

 
Norra avdelningen har haft monterplats på stora Nolia-mässan i Piteå.  
Västra avdelningen har haft brukspudelläger på Tånga Hed samt rasmonter på My Dog. 
Mellansvenska avdelningen har haft pudelläger (det 27:e i ordningen) med många 
pudelaktiviteter, lägret hölls för andra året i rad i Herrfallet utanför Arboga. De har också varit 
ansvariga för rasmontern på Stockholms Hundmässa och deltagit i Rasparaden, som 
resulterade i vinst för Pudelklubben vid lördagens uppvisning.  
 
 

Internationella kontakter  
Informella löpande kontakter har hållits med de nordiska länderna under 2016, bland annat 
angående hälsofrågor, registreringsregler och valphänvisningskrav. 

 

Nordisk Pudelkonferens 
Helgen 28-29 februari träffades representanter från de nordiska pudelklubbarna - Sverige, 
Norge, Danmark och Finland - i Stockholm för att utbyta erfarenheter och kunskap samt för att 
dela information med varandra. Svenska Pudelklubben var värd för konferensen.  Ämnen som 
diskuterades var sponsring av hälsotester, mätning och byte av storlek, HD-mellanpudel, NE 
(storpudel) etc. Minnesanteckningar från konferensen finns på SPKs hemsida. Deltagare från 
SPK var Madeleine Bergendahl, Charlotta Gauffin och Lena Tellberg. 
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REC 
REC (Europeiska Pudelunionen av Pudelklubbar) upplöstes under 2016 efter meddelande  
av Franska Pudelklubben och innestående medlemsavgifter betalades tillbaka,  
SPK erhöll 2 929,34 kr. 

 

Nya Pudeldomare 
Lisa Molin auktoriserades under 2016 till ny pudeldomare genom elev-/aspiranttjänstgöring i 
utställningsring. 
Michael Ganzer auktoriserades under 2016 till ny pudeldomare genom examination. 

 

 
Pudelnytt 
Pudelnytt är Svenska Pudelklubbens medlemstidning. Den innehåller vetenskapliga artiklar 
såväl som reportage, hälsoinformation, annonser och aktuellt från avdelningarna. Pudelnytt 
utkommer med fyra nummer per år och är gratis för föreningens medlemmar. Pudelnytt 
distribueras ut även till alla svenska Pudeldomare samt till ett flertal veterinärkliniker. 

Under 2016 har antal sidor/upplaga varit: 

Nr 1 -  94 sidor + omslag Beställda; 2850 st.       

Nr 2 - 94 sidor + omslag Beställda; 2873 st. 

Nr 3 - 94 sidor + omslag Beställda; 2950 st. 

Nr 4 - 110 sidor + omslag Beställda; 2925 st. 

Samtliga nr av Pudelnytt har tryckts av PipeLine Nordic AB i Stockholm. 

Under 2016 har Jessica Björling Brännlund varit redaktör.  
Redaktionsgrupp: Berith Eliasson, Sanna Arvidsson och Lena Tellberg.  
Ansvarig utgivare Dan Andersson.  
Korrekturläsning Berith Eliasson och Ingalill Hansson.  
Stort tack till dem! 
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Hemsida och webb 
Arbetet med hemsidan löper på, utveckling krävs kontinuerligt… 
Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny hemsida. Det har varit stora problem med både 
utställningsanmälan via webben och valphänvisningsblanketten. De är ”hemmasnickrade” och 
kodade så att vi i webbgruppen inte kommer åt dem och därför inte kan göra något åt 
felaktigheter som uppstår. Utställningsanmälan fungerar inte alls längre. Valphänvisningen 
fungerar men inte fullt ut. Därför försöker vi nu med en ny sida igen! 

Webbgruppen har under året bestått av: Kerstin Johansson, Sanna Arvidsson, Carina Enberg 
och Helena Hörkeby. Tillsammans har vi skött alla sidor efter bästa förmåga. 

Statistik visar att det fortfarande är ”Valpar till salu” som toppar listan!  
Från 1 januari 2016 – 31 december 2016 hade vi 248 651 (2015 var det 239 065) besökare på 
sidan, utav dessa var 34,48% nya besökare och 65,52 % återkommande besökare.  
Trevligt att se att antalet besökare ökar för varje år! 

2 607 460 sidvisningar, (2015 var det 2 704 350) något färre i år alltså. 

 

Nedan listas de sidor som var mest besökta under 2016:  

 1. Valpar till salu 15,46 % 

 2. Omplaceringar 12,8 % 
 3. Valpar till salu – Mellanpudel 4,87 %  
 4. Valpar till salu – Dvärgpudel 4,58 %  
 5. Valpar till salu – Storpudel 4,49 %  
 6. Valpar till salu – Toypudel 3,85 %  
 7. Uppfödarregistret – Mellan 2,53 %  
 8. Uppfödarregistret – Toy 2,38 %  
 9. Uppfödarregistret – Dvärg 2,12 %  
 10. Uppfödarregistret – Stor 2,08 %  
 11. Frisyrer 2,02 % 
 12. Frågor och svar 1,27 % 

 
 
Nedan statistik över de 10 länder som flitigast besökt våra sidor:
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Facebook  
SPK/CS och samtliga avdelningar finns representerade på Facebook sedan år 2011.  
Alla sidor har samma mall, upplägg och grundinformation, där det klart och tydligt framgår att 
det är en av SPK sanktionerad föreningssida. Facebook fyller en viktig funktion som ett 
komplement till hemsidorna för att öka kommunikationen till medlemmar och marknadsföra 
SPK till pudelintresserade.  
  
Responsen har varit mycket positiv och besöksfrekvensen är fortsatt hög. 
SPK har även ökat försäljningen av bland annat klipphäften och profilartiklar samt lockat nya  
pudelintresserade att bli medlemmar på ett enkelt sätt. 
 
 
Totalt har FB mellan 5000-10000 besökande/dag från ett 50-tal olika länder. 
Vissa inlägg når mellan 25-35 000 personer. 
 
Lena Petri är Svenska Pudelklubbens Facebookansvarige. 
Carina Enberg är samordnande redaktör för sidorna på Facebook. 
 

Medaljer/Diplom 
Graverade medaljer utdelades till årets utställningspudlar och samtliga av Årets Pudlar 2016 
fick diplom. Vi gratulerar alla tävlande! 

 

Arkivet  

Inget material har arkiverats under året. 
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Resultatdisposition 
2017 har två stora åtaganden, Pudelnationalen och SPK Jubileum, varför styrelsen föreslår en 
fördelning av årets vinst enligt följande: 

Avsättning till Pudelnationalen   35 000 kr 

” SPK Jubileum    10 000 kr 

” RAS    14 000 kr 

” Hälsokontot    30 000 kr 

 

 Summa avsättningar   89 000 kr 

 

Resterande summa på 615:99 balanseras i ny räkning. 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA PUDELKLUBBEN 2017.  
SPK kommer att jobba för att medlemsantalet ska fortsätta ligga på en hög nivå.  
Nya pudelägare kommer liksom tidigare år att kontaktas via brev innehållande ett 
informationsblad om SPK för att på detta sätt uppmuntra nya pudelägare att bli medlemmar. 
Rabatt när uppfödare betalar första medlemsavgiften för sina valpköpare, så kallat 
gåvomedlemskap, kommer att gälla även 2017. Det rabatterade priset är fortsatt 175 SEK.  
Nya kennelnamnsinnehavare kommer i enlighet med vårt RAS att kontaktas för att bli 
medlemmar. Information ges om klubben och dess aktiviteter, rasen, gällande hälsoprogram 
mm.  
 
SPK kommer också att genom sin hemsida, facebooksida och medlemstidning på ett trevligt 
och informativt sätt försöka sprida bilden av vår ras som den trevliga, friska och positiva 
hundras den är. Vi kommer även att göra reklam för vår ras och klubb genom olika sociala 
medier. Vi kommer under en period att ha annons om Pudelklubben på Blocket.  
 
Minst 9 styrelsemöten planeras under 2017. Fysiska möten kommer att varvas med 
telefonsammanträden. Justerade sammanträdesprotokoll läggs ut på hemsidan efter det att 
beslutade brev är skrivna och avdelningarna fått protokollen.  
 

PudelNytt, vår medlemstidning, kommer i år att utges med 5 nummer med anledning av att 
klubben firar 75 år under 2017. Nummer 3 kommer att vara ett speciellt jubileumsnummer, 
Kerstin Johansson ansvarar för att sammanställa materialet som inkommer från de utsedda 

skribenterna. Redaktör är Jessica Björling Brännlund, sammankallande i redaktionsgruppen är 
Lena Tellberg och ansvarig utgivare Dan Andersson. 

 
Arbetet med att kontinuerligt uppdatera hemsidan fortgår. En ny hemsida är under 
uppbyggnad och beräknas kunna presenteras under 2017. Facebook sidan kommer även i 
fortsättningen att fungera som informationsplank.  
 
SPK kommer under året att fortsätta arbetet för att säkerställa en god ekonomi.  
 
CS hoppas att med avdelningarnas hjälp kunna genomföra uppfödarutbildning på fler platser i 
landet.  
 
SPK kommer även under 2017 att nogsamt bevaka frågan om flerfärgade pudlar och sprida 
information om att pudeln enligt standarden ska vara enfärgad.  
 
SPK avser att under hösten kalla avdelningarna till en verksamhetskonferens.   
 
Avelskommittén fortsätter arbetet med avelsfrågor i Sverige liksom samarbetet med de 
nordiska grannländerna.  

SPK kommer liksom tidigare år att bekosta del av SA-tester för hundar vilka visat sig vara 
behäftade med sjukdomen och vars ägare medger publicering av resultatet i PudelNytt och på 
hemsidan.  

SPK kommer även under detta verksamhetsår att uppmärksamma SAR- hundarna för att 
stimulera intresset för grå och aprikosröd pudel.  
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Tre erfarna uppfödare, ”kloka gummor” ger praktiska råd i akuta uppfödarfrågor.  
 
Valp- och vuxenhänvisningen fortsätter. Hänvisningen finns förutom per telefon även på 
klubbens hemsida för de uppfödare och valpspekulanter som önskar använda sig av denna 
värdefulla service.  
 
En avgift för att få stå med på SPK s hemsida under rubriken länkar kommer att tas ut. 
Undantaget är länkar till andra klubbar och hälsorelaterade länkar.  
 
Fjorton officiella utställningar kommer att hållas, varav tretton arrangeras av avdelningarna - 
fyra i Mellansvenska, tre i Södra, två i Västra och fyra i Norra avdelningen - samt Svenska 
Pudelnationalen som kommer att arrangeras av SPK/CS och kommer att hållas under två 
dagar, 26-27 juli, på Vilsta camping & sporthotell, Eskilstuna.  
Alla avdelningar kommer under året att arrangera inofficiella utställningar.  
SPK kommer att fortsätta uppmana pudelägare att BPH beskriva sina hundar.  
 
SPK CS arbete med att samla in gammalt SPK material såsom protokoll, årsberättelser, 
PudelNytt och liknande sedan klubbens början för att sedan arkivera materialet hos Riksarkivet 
i Arninge kommer att fortgå. Avdelningarna uppmanas att också arkivera sin historia.  
 
Styrelsens avsikt är att inspirera och stödja avdelningarna, sektionerna och ombuden till att 
engagerat och positivt fortsätta arbetet för vårt gemensamma mål:  

Sprida kunskap om pudel och varsamt värna vår ras. 
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Förslag till budget 2017             

                
INKOMSTER Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

 
2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 

Medlemsavgifter         515 000,00 kr         516 295,00 kr          515 000,00 kr         515 611,00 kr         535 000,00 kr         535 729,00 kr         545 000,00 kr  

Pudelnytt annonser           35 000,00 kr           35 207,50 kr            45 000,00 kr           52 950,00 kr           35 000,00 kr           34 530,00 kr           60 000,00 kr  

Annonser hemsidan             1 000,00 kr              2 400,00 kr              1 000,00 kr                 400,00 kr              2 500,00 kr                          -   kr              2 500,00 kr  

Länkar hemsidan           21 000,00 kr           21 300,00 kr            25 200,00 kr           21 900,00 kr           26 100,00 kr           25 200,00 kr           30 000,00 kr  

Utställningar           30 000,00 kr           33 440,00 kr            40 000,00 kr           37 840,00 kr           40 000,00 kr           35 730,00 kr           38 000,00 kr  

Rasdata                          -   kr                          -   kr                           -   kr                 350,00 kr                          -   kr                   500,00 kr  

Övriga inkomster           10 000,00 kr                          -   kr              1 000,00 kr                          -   kr              1 000,00 kr                1 000,00 kr  

Pudel SM                          -   kr                          -   kr                           -   kr                          -   kr           15 000,00 kr                          -   kr           15 000,00 kr  

Pudelseminarie                          -   kr           74 990,00 kr       145 000,00 kr                    -   kr                    -   kr                          -   kr                    -   kr  

Pudelnationalen         217 000,00 kr                          -   kr                           -   kr                          -   kr                          -   kr       212 290,00 kr         245 000,00 kr  

Räntor             1 500,00 kr              1 729,23 kr              1 500,00 kr              2 625,00 kr              4 500,00 kr              5 880,00 kr              5 000,00 kr  

Förs. Inköpta varor           28 000,00 kr           30 265,00 kr            25 000,00 kr           34 495,00 kr           15 000,00 kr           27 240,00 kr           15 000,00 kr  

Sponsring                          -   kr                          -   kr                           -   kr                   50,00 kr                          -   kr              7 000,00 kr              7 000,00 kr  

Övriga intäkter & ersättning                          -   kr              3 213,17 kr                  500,00 kr                 190,00 kr                 200,00 kr                   45,00 kr                          -   kr  

Lagerförändring                          -   kr  -          3 197,00 kr                           -   kr  -          3 570,00 kr                          -   kr           13 045,00 kr                          -   kr  

Summa     858 500,00 kr    715 642,90 kr    799 200,00 kr    662 841,00 kr    674 300,00 kr    896 689,00 kr    964 000,00 kr  
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KOSTNADER Budget Utfall Budget Utfall Budget  Utfall  Budget 

  2017 2016 2016 2 015 2015 2014 2014 

Inköp medlemshant                          -   kr  -        33 670,00 kr  -        35 000,00 kr  -        33 280,00 kr  -        35 000,00 kr  -        34 450,00 kr  -        35 000,00 kr  

Porto medlemshanter -         23 000,00 kr  -        23 301,75 kr  -        22 000,00 kr  -        19 975,00 kr  -        22 000,00 kr  -        20 138,00 kr  -        22 000,00 kr  

Porto nya medlemma -           3 000,00 kr  -          2 050,00 kr  -           3 000,00 kr  -             812,00 kr  -          3 000,00 kr  -          2 750,00 kr  -          4 000,00 kr  

Övrigt medelmshant -           8 000,00 kr  -        13 959,00 kr  -           8 000,00 kr  -          8 385,00 kr  -          6 000,00 kr  -          5 786,00 kr  -        10 000,00 kr  

Porto nya pudeläg. Kennlar -           2 500,00 kr  -          1 200,00 kr  -           2 500,00 kr  -          1 300,00 kr  -          6 000,00 kr  -          5 500,00 kr  -          6 000,00 kr  

Websida -           1 000,00 kr                          -   kr  -        1 000,00 kr                    -   kr      -       5 000,00 kr  

PN tryck m.m. -       120 000,00 kr  -     100 050,00 kr  -      150 000,00 kr  -     167 300,00 kr  -     165 000,00 kr  -     163 619,00 kr  -     160 000,00 kr  

PN porto -         65 000,00 kr  -        62 888,26 kr  -        62 000,00 kr  -        62 680,00 kr  -        62 000,00 kr  -        60 883,00 kr  -        60 000,00 kr  

PN produktionskostnad -         52 000,00 kr  -        52 000,00 kr  -        52 000,00 kr  -        67 000,00 kr  -        67 000,00 kr  -        59 850,00 kr  -        60 000,00 kr  

PRA & SA tester -           5 000,00 kr  -          7 619,00 kr  -           5 000,00 kr                          -   kr  -          5 000,00 kr  -          4 370,00 kr  -          5 000,00 kr  

Kostn. Dopingkontroll                          -   kr                          -   kr                           -   kr                          -   kr  -          1 000,00 kr                          -   kr  -          1 000,00 kr  

RAS -           1 000,00 kr  -             851,00 kr  -           1 000,00 kr  -        17 534,00 kr  -        15 000,00 kr  -          2 500,00 kr  -        15 000,00 kr  

Pudelfullmäktige -         55 000,00 kr  -        50 334,67 kr  -        55 000,00 kr  -        49 110,00 kr  -        55 000,00 kr  -        56 185,00 kr  -        50 000,00 kr  

Kurser & konferenser -         18 000,00 kr  -        17 415,15 kr  -        15 000,00 kr  -        22 581,00 kr  -        10 000,00 kr  -          7 775,00 kr  -          5 000,00 kr  

Kennelfullmäktige -         10 000,00 kr                          -   kr                           -   kr  -        10 308,00 kr  -        10 000,00 kr                          -   kr                          -   kr  

REC möte                          -   kr                          -   kr                           -   kr                          -   kr  -          7 000,00 kr  -          9 801,00 kr  -          8 000,00 kr  

Möte Nordiska Pudelkl.                          -   kr  -        12 396,00 kr  -        12 000,00 kr                          -   kr                          -   kr  -        10 663,00 kr  -          8 000,00 kr  

Pudelseminarium                          -   kr  -     114 325,10 kr  -      155 000,00 kr                          -   kr                          -   kr                          -   kr                          -   kr  

Verksamhetskonferens -         28 000,00 kr  -        26 182,57 kr  -        28 000,00 kr  -        29 481,00 kr  -        28 000,00 kr  -        25 592,00 kr  -        25 000,00 kr  

Pudel SM                          -   kr  -          2 145,83 kr  -           5 000,00 kr                          -   kr  -        20 000,00 kr                          -   kr  -        20 000,00 kr  

Pudelnationalen -       269 000,00 kr  -             368,75 kr  -           5 000,00 kr  -             369,00 kr                          -   kr  -     280 303,00 kr  -     265 000,00 kr  

Varor till försälj. -         28 000,00 kr  -        18 068,00 kr  -        15 000,00 kr  -        20 197,00 kr  -        10 000,00 kr  -        16 588,00 kr  -        10 000,00 kr  

Övriga kostnader -           8 000,00 kr  -          7 223,90 kr  -        10 000,00 kr  -        12 341,00 kr  -        10 000,00 kr  -        11 771,00 kr  -          7 500,00 kr  

Möten webbgruppen -           2 500,00 kr                          -   kr  -           2 500,00 kr                          -   kr  -          2 500,00 kr  -          3 591,00 kr                          -   kr  

SAR -           2 000,00 kr  -          1 370,00 kr  -           2 000,00 kr  -          1 879,00 kr  -          1 500,00 kr  -          1 337,00 kr                          -   kr  

Kostnad  jubileumet -         68 000,00 kr                          -   kr  -           1 000,00 kr                          -   kr  -          1 000,00 kr    -          1 000,00 kr  

Årets Pudlar -           2 500,00 kr  -          4 443,00 kr  -           2 500,00 kr  -          1 800,00 kr  -          2 500,00 kr  -        10 816,00 kr  -        10 000,00 kr  

HD bidrag Mellanpudel                          -   kr                          -   kr                           -   kr                          -   kr                          -   kr  -        54 600,00 kr    

Aktivitetsstöd avdelningarna                          -   kr                          -   kr                           -   kr                          -   kr                          -   kr  -        36 024,00 kr  -        40 000,00 kr  

Summa -     771 500,00 kr  -   551 861,98 kr  -    649 500,00 kr  -   526 332,00 kr  -   544 500,00 kr  -   884 892,00 kr  -   832 500,00 kr  

 



24 

  Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

Administrativa kostnader 2017 2016 2016 2 015 2015 2014 2014 

Förbrukningsinventarier                          -   kr  -          1 295,00 kr                    -   kr          

Resekostnader övrigt -              500,00 kr                          -   kr  -              500,00 kr  -             222,00 kr  -             500,00 kr  -             278,00 kr  -          1 000,00 kr  

Pr & reklam -           5 000,00 kr  -          6 875,00 kr  -           5 000,00 kr  -          5 343,00 kr  -          5 000,00 kr  -          9 475,00 kr                          -   kr  

Tryck och marknadsföring -           5 000,00 kr                          -   kr  -           5 000,00 kr  -          1 527,00 kr  -          5 000,00 kr  -          3 904,00 kr  -          5 000,00 kr  

Rasmontrar -           8 300,00 kr  -          7 131,25 kr  -           4 000,00 kr  -          5 040,00 kr  -          2 500,00 kr  -          1 247,00 kr  -          3 000,00 kr  

Kontorsmaterial -           6 000,00 kr  -          5 850,80 kr  -           6 000,00 kr  -          5 400,00 kr  -          6 000,00 kr  -          4 281,00 kr  -          8 000,00 kr  

Datakostn internet -           2 500,00 kr  -          2 461,50 kr  -           2 500,00 kr  -          2 222,00 kr  -          2 500,00 kr  -          2 534,00 kr  -          2 500,00 kr  

Telefon -           7 000,00 kr  -          5 797,00 kr  -           7 000,00 kr  -          6 796,00 kr  -          7 000,00 kr  -          6 796,00 kr  -          7 100,00 kr  

Datakostn rasdata -           1 000,00 kr  -          1 023,00 kr  -           1 500,00 kr  -          1 023,00 kr  -          1 500,00 kr  -          1 023,00 kr  -          2 500,00 kr  

Datakostn övrigt -           3 500,00 kr  -          3 709,35 kr  -           3 500,00 kr  -          3 354,00 kr  -          3 200,00 kr  -          3 122,00 kr  -          3 200,00 kr  

Porto -           7 000,00 kr  -          5 319,00 kr  -           9 000,00 kr  -          5 712,00 kr  -          9 000,00 kr  -          8 607,00 kr  -          7 000,00 kr  

Dataprogram och Licenser -             1 000,00 r  -             729,00 kr  -           1 500,00 kr  -          1 178,00 kr  -          1 500,00 kr  -          3 542,00 kr  -          5 000,00 kr  

Försäkringar -              600,00 kr  -             570,00 kr  -              600,00 kr  -             570,00 kr  -             600,00 kr  -             600,00 kr  -             660,00 kr  

Revisionskostnader -              500,00 kr  -             170,00 kr  -              750,00 kr  -          1 416,00 kr  -             500,00 kr  -             382,00 kr  -          1 000,00 kr  

Styrelsemöten -         60 000,00 kr  -        47 949,62 kr  -         70 000,00 kr  -        63 154,00 kr  -        65 000,00 kr  -        59 725,00 kr  -        70 000,00 kr  

Bank & postgiro -           7 500,00 kr  -          6 100,40 kr  -           7 500,00 kr  -          6 703,00 kr  -          7 500,00 kr  -          6 515,00 kr  -          7 500,00 kr  

Payson Avgifter                          -   kr  -             531,40 kr  -           1 000,00 kr  -             989,00 kr  -          1 000,00 kr  -             961,00 kr  -          1 500,00 kr  

Övriga administrativa -           1 000,00 kr  -             525,15 kr  -           2 000,00 kr  -                  2,00 kr  -          2 000,00 kr  -          1 785,00 kr  -          2 000,00 kr  

Arbetsgivaravgifter -           4 000,00 kr  -             565,00 kr  -              500,00 kr                          -   kr  -             500,00 kr  -          3 611,00 kr                          -   kr  

REC medlemsavgift                          -   kr              2 929,34 kr                           -   kr  -             659,00 kr  -             700,00 kr  -             649,00 kr  -             800,00 kr  

Medlemsavg. Nordiska -           1 500,00 kr  -          1 291,80 kr  -           1 300,00 kr  -          1 304,00 kr  -          1 300,00 kr  -          1 239,00 kr  -          1 300,00 kr  

Övriga oförutsedda kostn. -              500,00 kr                          -   kr  -           1 000,00 kr                          -   kr  -          1 000,00 kr  -          1 000,00 kr                          -   kr  

Summa -      122 400,00 kr  -      94 964,93 kr  -     130 150,00 kr  -    112 614,00 kr  -    123 800,00 kr  -     121 276,00 kr  -     129 060,00 kr  

Totala kostnader -      893 900,00 kr  -    646 826,91 kr  -     779 650,00 kr  -    638 946,00 kr  -    668 300,00 kr  -  1 006 168,00 kr  -     961 560,00 kr  

Beräknatresultat -        35 400,00 kr        68 815,99 kr         19 550,00 kr        23 895,00 kr          6 000,00 kr  -     109 479,00 kr          2 440,00 kr  

Återföring Pudelnational                          -   kr                          -   kr                    -   kr                     -   kr        55 000,00 kr    

Återföring Hälsokonto                          -   kr                          -   kr                    -   kr                     -   kr        54 600,00 kr                   -   kr  

Återföring RAS                          -   kr                 800,00 kr          17 500,00 kr        

Återföring Pudelseminarium                          -   kr           20 000,00 kr            

SLUTLIGT RESULTAT -       35 400,00 kr      89 615,99 kr      19 550,00 kr      41 395,00 kr        6 000,00 kr           121,00 kr        2 440,00 kr  
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Proposition till Svenska Pudelklubbens årsmöte, Pudelfullmäktige 1 april 2017. 

 

Pudlars färger 

Bakgrund: 

Vid Pudelfullmäktige år 2014 togs två motioner angående flerfärgade pudlar (se PF protokoll 2014 
§17 e och f). Arbetet i enlighet med dessa motioner innebär svårigheter och har inte heller kunnat 
påvisa några positiva effekter. Antalet registrerade flerfärgade pudlar har inte förändrats de 
senaste åren.  

Vidare säger SKKs avelspolicy att SKK ska ”Verka för att minska antalet avelsrestriktioner som inte 
är relaterade till hundrasernas sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande 
av befintliga hundmaterial; vid behov ta bort avelshinder mellan rasvarianter/raser, vilka bygger 
på olikheter i enskilda genpar till exempel färg, hårlag och storlek.” SKK har således inte för avsikt 
att förhindra en avel som innebär att en större andel av tillgängliga avelsdjur kan användas, 
utan verkar för en avel med fokus på långsiktig hållbarhet och genetisk variation - även om det 
innebär att man tillåter hundar med oönskade exteriöra detaljer i avel för att uppnå genetiskt 
framsteg i andra viktiga egenskaper, vilket också återspeglas i svaret från SKK på den skrivelse från 
SPK med önskemål om registreringsförbud för flerfärgade pudlar (bilaga 1). 

SPK-CS anser att arbetet i dess nuvarande form inte fyller den önskade funktionen och inte heller 
gett ett önskat resultat och föreslår därför en förändring i arbetet med pudlarnas färg. SPK-CS vill 
fortsätta arbeta för att främja uppfödning av pudlar i de standardenliga färgerna.  

 

Yrkande: 

SPK-CS yrkar att Pudelfullmäktige uppdrar till CS att tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgift att 
under år 2017 arbeta fram en strategi för hur Pudelklubben kan arbeta för att främja avel av 
pudlar i alla godkända färger inom de olika storlekarna för att ersätta det nuvarande uppdraget. 

 

 

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse 2017-03-04 
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Bilaga 1. 

SKK AK nr 6-2014 
§ 116 Skrivelser från Svenska Pudelklubben  
a) Önskemål om registreringsförbud för pudlar där något föräldradjur är flerfärgat  
AK hade mottagit en skrivelse från Svenska Pudelklubben innehållande en begäran om att SKK ska 
införa registreringsförbud för pudlar efter flerfärgat föräldradjur samt registreringsförbud för 
importerade flerfärgade pudlar.  
En liknande begäran från klubben har tidigare behandlats av AK under 2013 och även vid tidigare 
tillfälle och kommittén konstaterade återigen att färg idag inte är ett skäl till avelsförbud.  
SKK/AK och SKKs registreringsavdelning har sedan tidigare konstaterat att tillförlitligheten i 
hundens registrerade färg och överensstämmelsen med hundens genotyp inte är tillräcklig för att 
basera ett regelverk rörande avel på dessa uppgifter.  
Inom många raser ändras dessutom standarden över tid och nya färger kan tillkomma eller bli 
otillåtna. SKK har inte möjlighet att för samtliga raser säkerställa att X, ej godkänd färg, läggs in på 
hundar där en färg blir otillåten.  
Det är upp till domarkåren att på utställning avgöra om hunden har standardenlig färg enligt 
aktuell standard.  
Avelsförbud enligt SKKs policy och registreringsregler kan, mot bakgrund av ovanstående, inte 
användas som metod att stoppa förändringar avseende önskvärda färger hos raser som uppstår 
över tid.  
Sammanfattningsvis kan SKKs färgangivelser i stamtavlan användas av uppfödarna som en 
information som i de flesta fall är korrekt. För att minska problemen med oönskade färger eller 
färgkombinationer i pudelpopulationen är information och rådgivning till uppfödarna av största 
vikt.  
AK ansåg därmed skrivelsen besvarad och lade den till handlingarna.  
 
b) Registreringsregler för pudel  
Klubben hade även inkommit med en skrivelse innehållande observationer och förslag gällande 
registreringsreglerna för framförallt pudel.  

Pudelklubbens skrivelse innehöll även önskemål om redaktionella ändringar. AK tackade för de 
inkomna synpunkterna, konstaterade att man inte kommer att göra några ändringar innan den 
stundande regelöversynen och kommer att vidarebefordra klubbens förslag till arbetsgruppen för 
regelöversyn. 
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Proposition till Svenska Pudelklubbens årsmöte, Pudelfullmäktige 1 april 2017. 

 

Statuter och poängberäkning 

Bakgrund: 

De befintliga statuterna och poängberäkningssystemen för Pudelklubbens årsbästa-listor kan, i 
samband med till exempel regelrevideringar, göra att listorna blir missvisande eller i vissa fall 
riskerar att bli tomma. Några av motionerna från avdelningarna till årets Pudelfullmäktige har 
tillkommit som en följd av detta. 

Att besluta om statuter och poängberäkning vid Pudelfullmäktige gör att det blir trögt att 
genomföra förändringar, vilket riskerar att påverka listornas värde och funktion bland våra 
tävlande medlemmar. Pudelklubben vill kännetecknas som en klubb som ”hänger med” och där 
våra medlemmars engagemang med sina pudlar ska ges en rättvisande uppskattning. 

Pudelklubben har många hängivna och kunniga medlemmar ute i avdelningarna, vi menar att 
deras kunskap kan komma klubben väl till gagn genom att de involveras i arbetet med statuter 
och poängberäkning inom den gren där de är experter. 

CS har inte för avseende att radikalt förändra nuvarande statuter och poängberäkningssystem 
utan önskan är att öppna möjligheterna att snabbt kunna anpassa systemet vid behov. 

 

Yrkande: 

CS yrkar att ansvaret för statuter och poängberäkning för samtliga årsbästa-listor flyttas över i CS 
regi, detta för att lättare kunna harmonisera och korrigera i samband med t ex regelrevideringar. 

 

 

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse 2017-03-04 

 



29 

 

 
Centralstyrelsens förslag till beslut: 

CS föreslår bifall till motionen. 
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Centralstyrelsens förslag till beslut: 

CS yrkar avslag till motionen.  
CS anser att initiativet till någon slags 
uppmuntran av en allroundpudel är lovvärt, 
men att det för närvarande tillgodoses av alla 
de övriga årsbästa-listorna. 
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Centralstyrelsens förslag till beslut: 

CS yrkar avslag till motionen till förmån för den 
egna propositionen angående statuter och 
poängberäkning. 
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Centralstyrelsens förslag till beslut: 

CS yrkar avslag till motionen till förmån för 
den egna propositionen angående statuter 
och poängberäkning. 


