
,Protokoll nr 1 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse lördag 

Den 22 januari 2011 på Arlanda Hotellby, Stockholm 
  

Närvarande: Ordförande Yvonne Karlsson, Lena Jonsson, Marita Simring, Barbro Teglöf, Barbro 
Lundström, Liss-Britt Elegård 

Anmält förhinder: Lotta Sandell, Lena Petri, Madeleine Bergendahl 
  

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen och vände sig särskilt till valberedningens representant Dan 
Andersson, samt förklarade mötet öppnat. 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag efter tillägg av punkten ”domarutbildningar” 
§ 3 Val av justerare 

Lena Jonsson utsågs att justera dagens protokoll. 
§ 4 Valberedningen 

Dan lämnade en väl genomarbetad redogörelse för hur arbetet med årets valberedning har fortgått 
och vilka personer, som har vidtalats att ingå I styrelsen. 

§ 5 SPKs 70-års jubileum 
Marita meddelade att Hon fått in en hel del bilder till den planerade kalendern. Dan redogjorde för 
det ekonomiska utfallet för den förra jubileumsboken. Styrelsen diskuterade om vi ska skjuta på 
utgivning av jubileumsbok till 75-års jubileet, men inga beslut fattades. Styrelsen beslutade fråga 
Reija Hyttinen om Hon vill vara redaktör för kommande jubileumsbok. 
§ 6 Föregående mötes protokoll 

Protokoll från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna 
§ 7 Ekonomi och medlemssiffror 

Marita redogjorde för medlemsantalet per 31/12. Inger Kusting har värvat flest medlemmar och får 
därmed en annons I PudelNytt. Resultat- och balansräkningar per 31/12 visar plusresultat. 
Behandlingen av utestående fordringar på obetalda annonser I PudelNytt diskuterades. Styrelsen 
beslutade kontakta annonsörerna och meddela att ärendena kommer att lämnas till inkasso vid 
fortsatt utebliven betalning. Styrelsen beslutade avsätta SEK 10.000 till RAS, SEK 10.000 till 
domarkonferensen, SEK 5.000 till SPKs 70-årsjubileum samt SEK 5.000 till Pudelnationalen. 

§ 8 Budget 
Marita redogjorde för den budget, som ska föreläggas Pudelfullmäktige. 

§ 9 PudelNytt och Hemsidan 
Lena Jonsson meddelade angående den nya hemsidan att ett förslag kommer att presenteras för 
styrelsen sista veckan I januari. 
§ 10 Domarkonferensen 

Ingen nytt att rapportera angående arbetet med domarkonferensen. 
§ 11 Domarutbildning 



Styrelsen tillstyrkte att Joakim Ohlsson utökar sitt rasregister med pudel och att Doris Backe 
genomgår preparandkurs för blivande exteriördomare. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
§ 12 RAS 

Barbro T rapporterade från telefonmöte angående RAS med representanter från avdelningarna. 
Utformningen av RAS-dokumentet är under arbete och ett sammandrag planeras att komma in I 
PudelNytt nr 1/11. Enkätanalysen är klar och ett sammandrag av den kommer också I PudelNytt nr 
1/11. 

§ 13 Kennelfullmäktige 
SPKs motioner till Kennelfullmäktige diskuterades. Vi har redan en motion, som tillstyrktes av PF 
2009. Styrelsen beslutade dessutom motionera om att vi önskar tillgång till samtliga nordiska 
hunddatabaser. 

§ 14 Pudelfullmäktige 
Det har visat sig att konferenssalen I Arlanda Hotellby är upptagen och Yvonne söker annat ställe 
för PF. 
§ 15 Förtjänsttecken 

Styrelsen tillstyrker Mellansvenska avdelningens förslag till mottagare av SPKs förtjänsttecken. 
§ 16 Poängräkning av årets pudlar 

Frågan bordlades till nästa möte. 
§ 17 Inkomna skrivelser 

1 Mail angående storpudel. Barbro T har svarat 
2 Mail från journalist 

3 Mail angående SRD 
4 Disciplinnämnden – diverse beslut 

5 SKK angående specialklubbskonferens 
6 SKK Helena Rosenberg 

7 SKK angående certifierade utställningsarrangörer 
8 Mail ang. utställningar, medlemskap mm. Yvonne har svarat 

9 Västra avdelningens svar ang. Preparandkurs 
10 SKK ang. utsändande av medlemstidning 

11 Protokoll från Nordisk Pudelkonferens 
12 SKK info till utställningsarrangörer 

13 Mail från medlem angående överdriven trimning 
14 SKK Påminnelse om specialklubbskonferens 

15 Södra avdelningens svar ang. Domarutbildning 
16 Felsänt 

17 Södra avdelningen ang. Preparandkurs 
18 Mail från medlem ang. ansökan till preparandkurs 

19 Svar från valberedningen 
20 Mail från medlem ang. Instruktioner Optigen. Lena J talar med Sann Arvidsson 



Om ändring på hemsidan och Barbro T ändrar I PudelNytt 

21 Svar från valberedningen 
22 SKK lista på ungdomsmedlemmar 

23 SKK angående katalog för PC 
24 SKK riktlinjer för arbetet med avelsfrågor 

25 SKK från SRD-gruppen 
26 -”- 

27 SKK om Labrador retriever 
28 SKK temautbildning 

29 SKK inbjudan till temautbildning avelsfunktionärer 
30 Från from medlem ang. bedömningsklass. Madeleine har svarat 

31 Fråga om domarkonferens. Liss-Britt svarar 
32 SKK riktlinjer för arbetet med avelsfrågor 

33 SKK info om ”reserv-certifikat” 
34 SKK ang. Redovisning av medlemsantal. 

§ 18 Rapporter 
Barbro T har fått uppgift om två nya SA-hundar. Professor Leif Andersson har frågat om han får 
använda DNA-prover, som Finns I SLUs biobank, för att undersöka genetiken bakom pudelns 
färger och fått tillstånd till det. 

Barbro L har kommit överens med donatorn om avslutning av Valdemars aktivitetspris. 
Yvonne kommer att skicka UT diverse diplom för utdelning på avdelningarnas årsmöten. 

§ 19 Protokoll från avdelningarna 
Protokoll nr 11/10 från Mellansvenska avdelningen och protokoll nr 11/10 från Västra avdelningen 
gicks igenom och lades till handlingarna. 
§ 20 Protokoll från SKK 

Inga nya protokoll från SKK fanns för information 
§ 21 Övriga frågor 

Inga övriga frågor hade anmälts. 
§ 22 Finns det något som inte fåt offentliggöras innan justering 

Inga sådana frågor hade behandlats. 
§ 23 Nästa möte 

Nästa möte blir den 5/3 
§ 24 Avslutning 

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
Vid protokollet 

Liss-Britt Elegård 
Sekreterare 

Justeras 



Yvonne Karlsson Lena Jonsson 

ordförande 
 

 
 


