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Protokoll 10-2017 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 5 december, kl 19.00, telefonmöte 

 
Närvarande:   Charlotta Gauffin, ordförande  

Malin Hult, vice ordförande 
Marianne Backman, kassör  
Barbro Bergström, sekreterare   
Aime Ambrosen 

 Fredrik Nilsson 
 Mona Plånborg Grenholm, suppleant   
 Ulrika Gill, suppleant 
 

Anmält förhinder:  Sanna Arvidsson 
   
  

Vid protokollet:  Barbro Bergström  
 Innehåller §§132-146 
 

 

§132 Mötets öppnande 
Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, meddelade att Mona Plånborg Grenholm går in 
som ordinarie idag och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§133 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 
 

§134 Val av justerare 
Mötet valde Fredrik Nilsson till justerare.  
 
 

§135 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 9-2017 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§136 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Kassör Marianne Backman rapporterar att ekonomin följer budget väl. 
Arbetar med en sammanställning över annonspriser och övriga intäkter till budgetarbetet inför 
kommande år.  
SKK beviljar konferensbidrag á 2 500 kronor till varje klubb som deltagit på Kennelfullmäktige, 
ansökan om konferensbidrag är skickad. 
PostNord har aviserat om portohöjning från 1 januari, portot för vanliga brev höjs från 7 till 9 kronor.  
Beslutar att Marianne Backman köper in ett lager av frimärken till medlemshanteringen för 
kommande år.  
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Diskussion angående produkterna i webshopen, det finns ca 110 t-shirts kvar. Beslutar att sänka 
priset på t-shirtarna till 49 kronor per styck + porto.  
Det finns också många Disa-vykort kvar. Beslutar att lägga dem i shopen och publicera dem som 
kampanjvara på hemsida. 
 

Medlemssiffror; Medlemsantalet har fortsatt att minska. Totala medlemsantalet per 31 oktober är 
3310 personer, det vill säga totalt 74 färre än samma period förra året. Vi har hög omsättning på 
medlemmar, ca 500-600 medlemmar tillkommer varje år och ungefär lika många avslutar sitt 
medlemskap. Uppdrogs till Aime Ambrosen att sammanställa ett förslag till strategi för att 
värva/behålla fler medlemmar. Marianne Backman har börjat sammanställa en specifikation av 
medlemshanteringens tidsåtgång.  
 
 

§137 Hemsida, PudelNytt och facebook 
Hemsidan: Information på hemsidan uppdateras kontinuerligt samtidigt som Malin Hult arbetar med 
utformningen av den nya hemsidan. Korrekturläsning av nya hemsidan pågår och beräknas vara klar 
10 december. Den planerade lanseringen av nya hemsidan är framflyttad till den 17 december - alla 
funktioner kommer inte att vara klara vid lanseringstillfället - utan kommer att fyllas på efterhand. 
Uppdrogs till webmaster att på den befintliga hemsidan publicera nyheten att SPK snart kommer att 
lansera en ny hemsida.  

Pudelnytt: PudelNytt nr 5 - julnumret - har haft manusstopp 1 november. 
Vi hoppas på många fina julannonser. Tema-nr för 2018 bestäms på nästa möte. 
 

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

§138 Pudel-SM 2018 
Annette Andersson är utsedd till ansvarig för Pudel-SM och arbetar nu med att sätta ihop en 
arbetsgrupp med representanter från fler avdelningar. Planerar för att Pudel-SM arrangeras inom 
Västra eller Södra avdelningen den 15-16 september. Aime Ambrosen är utsedd till CS-representant 
för Pudel-SM och kommer att vara den som håller kontakt med Annette Andersson.  
Beslutar att Pudel-SM arrangeras under helgen den 15-16 september 2018. 
 
 

§139 Rapporter 
 Ordförande Charlotta Gauffin 

 Skickat förfrågan till Gålö havsbad som eventuellt kan vara en alternativ plats för 
kommande Pudelnational. 

 Begärt offerter från Radison Blu Arlandia hotel samt Scandic Upplands-Väsby inför 
Pudelfullmäktige 7-8 april 2018. 
 

Avelskommittén 

 Ingen rapport har inkommit. 
 

Övriga ledamöter 
Barbro Bergström: Skickat påminnelse till avdelningarna angående att förslag på kandidat-/er till  
SPKs förtjänsttecken ska vara CS tillhanda senast den 31 december. 
Arbetsfördelning avseende årsredovisningen är utskickad, till nästkommande möte ska stora delar av 
årsredovisningen vara klar för genomgång. 
Sammanställning av mål i RAS bör skickas ut till avdelningarna före deras respektive årsmöten. 
Uppdrogs till Charlotta Gauffin att kontakta avelskommitténs sammankallande Barbro Teglöf och 
diskutera lämplig utformning av målsammanställningen. 
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 Malin Hult: Deltagit på invigningen av SKKs nya lokaler i Sollentuna den 18 november 2017 i 
samband med Indexutbildningen som arrangerades samma dag. Införandet av HD-index för 
mellanpudel som sker vid årsskiftet innebär att vi behöver uppdatera RAS-dokumentet - 
exempeltexter och rekommendationer kommer att skickas från SKK. 
 

Fredrik Nilsson: Södra avdelningens ansökan om ändrad utställningsplats från Höör till Klippan samt 
ändrat datum för samma utställning - från 2018-03-25 till 2018-04-01, har godkänts av SKK. 
Sammanställt ett förslag till revidering av SPKs lista på domare som är godkända för 
aspirant/examination på pudel. Uppdrogs till Fredrik Nilsson att kontakta SPKs Domarkommitté och 
be om deras synpunkter innan revideringsbeslut tas. 
 

Marianne Backman: Deltagit på avstämningsmöte med ansvariga för Pudelnationalen. 
Minnesanteckningar kommer att skickas till samtliga ledamöter i CS. Genomgång av sammanställning 
och slutrapport på nästkommande fysiska styrelsemöte.  
Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka förfrågan till de ansvariga för årets Pudelnational, om de 
kan tänka sig att även ansvara för Pudelnationalen år 2020. 
 

Mona Plånborg Grenholm: Har varit i kontakt med några företag angående sponsring - både nya 
företag och de företag där avtalet upphör vid årsskiftet. Arbetar med en sammanställning av 
pågående/blivande sponsorer. 
 

 
 

§140 Inkomna skrivelser 
1. Ansökan om utökning av rasregister – M Östlund-Holmsten  
Del av Domarkommittén och alla avdelningar har inkommit med synpunkter. Beslutar att tillstyrka 
förfrågan. Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka svar till SKK med kopia till M Östlund-Holmsten. 

2. SLU: Forskningsnyheter nr 10-2017. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

3. SBK: Nytt i SBK Tävling - Tävlandes ansvar att känna till regler. Skickat till avdelningarna. 

4. SKK: Uppstartsbrev från SKKs valberedning. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

5. SHU: Handlingdomare. Skickat till avdelningarna. 

6. Information från Bokförlaget Trinambai som erbjuder kurser i föreningsutveckling. 

7. SKK: Inbjudan till handledarutbildning för SKKs (nya) fysiska uppfödarutbildning 3-4 februari 2018. 
Beslutar att inte anmäla någon deltagare från SPK då det för närvarande inte föreligger något behov, 
ett flertal handledare har utbildats vid tidigare tillfällen. 

8. SKK: Information om Index. Skickat till avelskommittén.  
Beslutar att publicera Indexartikeln på hemsidan inför lanseringen av HD-index för mellanpudel den 
16 januari 2018. 

9. SKK: Utbildning för fullmäktige-/årsmötesordförande.  
Skickat till avdelningarna.  En person har anmält intresse.  
Utbildningen riktar sig till dem som har erfarenhet av att leda års- och/eller fullmäktigemöten, 
innehållet är både erfarenhetsutbyte och utbildning. Svenska Pudelklubben anlitar med fördel en 
årsmötesordförande utanför klubben till Pudelfullmäktige.  
Beslutar att inte anmäla någon deltagare från SPK då behov inte föreligger.  
Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka svar till personen som anmält intresse. 
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10. SKK: Nyhetsbrev - Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 1.  

Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

11. SKK: Katalog för PC - Ny version 2018. Skickat till avdelningarna. 

12. Ansökningar preparandkurs 2018 – A Staedler.  
Kommer att behandlas på nästkommande möte. Skickas till domarkommittén samt till avdelningarna 
för att begära deras synpunkter före 15 januari. 

13. SLU: Forskningsnyheter nr 11-2017. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

14. SKK: Information från Utställningskommittén. Skickat till avdelningarna. 

 
 

§141 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Nr 6, 7 & 8 -2017 
Västra: Inga 
Mellan: Nr 9-2017 
Södra: Inga 
 
 
 

§142 Protokoll från SKK 
Direkt från SKK; SKK/CS nr 7-2017 och protokoll från Kennelfullmäktige 2017. 
Alla ledamöter hade till mötet fått en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll från 
Sanna Arvidsson för genomläsning; SKK/DK nr 5-2017, SKK/UK nr 3-2017 och SKK/UtstK nr 5-2017. 
 
 

§143 Övriga frågor  
Inga 
 
 

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

§145 Nästa möte 
Till nästkommande möte lördag den 20 januari kl 10.30 ska även valberedningen bjudas in. 
Kommande mötesdatum under vårterminen planeras till;  
17 mars  
7-8 april (Pudelfullmäktige)  
5-6 maj  
12 juni, telefonmöte 
 
 

§146 Avslutning  
Charlotta Gauffin tackade ledamöterna och avslutade mötet. 
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Vid protokollet: 

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Fredrik Nilsson, av mötet vald justerare 

 


