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Protokoll 9-2017 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 28 oktober, kl 10.30, Radison Blu Arlandia, Stockholm 

 
Närvarande:   Charlotta Gauffin, ordförande  
 Malin Hult, vice ordförande 
 Barbro Bergström, sekreterare   
 Sanna Arvidsson  
 Aime Ambrosen 
 Mona Plånborg Grenholm, suppleant   
 Ulrika Gill, suppleant 
 

Anmält förhinder:  Marianne Backman, kassör 
  Fredrik Nilsson 
  

Vid protokollet:  Barbro Bergström  
 Innehåller §§115-131 
 

 

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

§116 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 
 

§117 Val av justerare 
Mötet valde Ulrika Gill till justerare.  
 
 

§118 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 8-2017 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§119 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Kassör Marianne Backman har lämnat rapport via mail inför dagens möte. 
Ekonomin följer budget väl, förutom medlems- och annonsintäkterna som prognostiseras bli något 
lägre än budgeterat. Fakturan från Vilsta har anlänt och Pudelnationalen är nu slutredovisad.  
Vi har behov av att se över annonspriser och övriga intäkter inför kommande år, uppdrogs till 
Marianne Backman att göra en sammanställning till nästa möte.  
Offert på tryck av PudelNytt har inkommit från ett flertal tryckerier. Beslutar att PipeLine fortsätter 
att trycka PudelNytt under år 2018. Uppdrogs till Marianne Backman att svara på samtliga offerter.  
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Medlemssiffror; Medlemsantalet har minskat den senaste månaden. Totala medlemsantalet per 30 
september är 3344 personer, det vill säga totalt 50 färre än samma period förra året.  
Diskussion angående medlemshantering i framtiden. Om Pudelklubben ska fortsätta att sköta 
medlemshanteringen i egen regi har finns behov av att investera i mjukvara för databashanteringen 
och ny dator. Vi har vid tidigare tillfälle kontrollerat vad det skulle innebära kostnadsmässigt om 
medlemshanteringen skulle skötas av SKK, det har dessvärre visat sig vara en stor kostnad.  
Beslutar att kontakta andra hundklubbar - fråga hur de sköter sin medlemshantering och till vilken 
kostnad - för att få tips och idéer. Uppdrogs till Marianne Backman att specificera 
medlemshanteringens tidsåtgång. 
 
 

§120 Hemsida, PudelNytt och facebook 
Hemsidan: Information på hemsidan uppdateras kontinuerligt samtidigt som Malin Hult arbetar med 
utformningen av den nya hemsidan. Nya hemsidan kommer att visas för deltagarna på 
verksamhetskonferensen i morgon. Diskuterar tidsplan för den nya hemsidan, alla funktioner 
kommer inte att vara klara vid lanseringstillfället - utan kommer att fyllas på efterhand.  
Planerad lansering den 1 december under förutsättning att viktiga funktioner som kalender och 
valphänvisning är klara.  
 

Pudelnytt: PudelNytt nr 5 - julnumret - har manusstopp 1 november. 
Vi är i behov av ytterligare medlemmar i redaktionsgruppen, vi har publicerat en blänkare i PudelNytt 
och ännu har ingen hört av sig. Är önskvärt att kunna publicera små rapporter från olika 
aktivitetsgrenar i varje nummer av PudelNytt. 
Redaktionsgruppen får en gemensam e-postadress; redaktion@pudelklubben.se 
Tryckeriet kommer i fortsättningen att skicka en digital version av PudelNytt som ska sparas i molnet. 
 

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. 
 
 

§121 Pudel-SM 2018 
Annette Andersson är utsedd till ansvarig för Pudel-SM och arbetar nu med att sätta ihop en 
arbetsgrupp. Aime Ambrosen är CS-representant för Pudel-SM. Till nästa möte behöver CS besked 
om förslag på plats, datum och domare.  
 
 

§122 Pudelfullmäktige 2018 
Pudelfullmäktige kommer att äga rum 7-8 april 2018. Sista datum för inlämnande av motioner och 
anmälan av delegater är lördag den 3 mars. Senast en vecka före fullmäktigemötet ska 
årsmöteshandlingarna vara delegaterna tillhanda. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 

§123 Verksamhetskonferens 
Verksamhetskonferensen kommer att hållas på Radisson Blu Arlandia hotel den 29 oktober med CS 
och två representanter från vardera avdelning. Agenda har skickats till deltagarna via mail den 10 
oktober. Vi ser fram emot en innehållsrik och givande dag. Minnesanteckningar från konferensen 
kommer att skrivas av Ulrika Gill.  
Deltagare;  
Centralstyrelsen; Charlotta Gauffin, Malin Hult, Barbro Bergström, Sanna Arvidsson, Aime Ambrosen 
Mona Plånborg Grenholm och Ulrika Gill.  
Norra avdelningen; Lena Åkerman och Torbjörn Windseth. 
Mellansvenska avdelningen; Anna-Lena Fugelstad och Annette Andersson. 
Västra avdelningen; Marie Torgersson och Kamilla Börjesson. 
Södra avdelningen; Doris Backe och Lene Strandvad. 
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§124 Rapporter 
 Ordförande Charlotta Gauffin 

 Mellansvenska avdelningens ansökan om ändrad utställningsplats från Eskilstuna till 
Gnesta för utställningen 2018-02-04, har godkänts av SKK. 

 Uppdaterat följebrevet med information till nya domarelever/aspiranter. 

 Svenska Pudelklubben uppmärksammades på Kennelfullmäktige med en 75-års present. 
Den kommer att förvaras i montern som finns i SPKm:s lokaler på Gubbängen. 

 Ett företag har hört av sig med fundering angående eventuell sponsring.  

 Information från Gålö havsbad har inkommit. Beslutar att undersöka om det kan vara en 
alternativ plats för nästkommande Pudelnational. 

 Fått inbjudan till invigningen av SKKs nya lokaler den 18 november 2017. 

 Fått inbjudan till Södra avdelningens medlemsmöte den 10 februari 2018. 

 Deltagit på Kennelfullmäktige 2017. 
 

Avelskommittén 

 Ett antal resultat på rcd-4 tester har inkommit, varav ett fåtal med resultat carrier 
(anlagsbärare). 

 Fundering angående HD-index storpudel och hur det värderas av uppfödarna. 
 Vid genomgång av födda storpudelkullar så finns det en del kullar där preliminärt 
kullindex ligger under eller mycket under 100. (rekommendation är att preliminärt 
kullindex ska vara större än 100). 
 

Övriga ledamöter 
Malin Hult: Deltagit på Kennelfullmäktige 2017.  
Behov av arbetsbeskrivning till listansvariga. Översyn av statuterna för årsbästa listorna i januari.  
Påminner om att vi ska publicera alla listorna på vinnande utställningspudlar samtidigt. 
 

Aime Ambrosen: Deltagit på SKKs Index-utbildning. 
 

Sanna Arvidsson: Arbetar på Utställningskalender för 2018 – kommer att läggas ut så snart som 
möjligt. 
 

Mona Plånborg Grenholm: Deltagit i diskussion angående SAR-färgerna på facebook. En del 
önskemål om färgcert för SAR-färgerna har framkommit. 
 

 
 

§125 Inkomna skrivelser 
1. SKK: Information ang ev dispensansökan gällande fastlagda utställningar för 2018.  

2. CUA-utbildningar.  Skickat till avdelningarna.  

3. SBK: Instruktion om hantering av återbetalning.  

4. SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 170908.  
Endast för information, avser ej pudel. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

5. SBK: Anmäl utbildning. Skickat till avdelningarna. 

6. SBK: Information om regelrevidering FCI, internationella regler i Lydnad.  
Skickat till avdelningarna.  

7. SKK: Protokollsutdrag från Utställningskommittén. 

8. SLU: Forskningsnyheter nr 9-2017. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

9. Förfrågan om samarbete/sponsring från ett företag.  
Uppdrogs till Mona Plånborg Grenholm att göra en sammanställning över våra sponsorer.  
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10. SKK: Icke hänvisning 1 & 2.  
Endast för information, avser ej pudel. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

11. Skrivelse från medlem angående barn med hund på SPKs utställningar.  
 Uppdrogs till Charlotta Gauffin att svara. 

12. SKK: Samla ihop utbildningsmaterial – distansutbildning för exteriördomare.  
 Uppdrogs till Charlotta Gauffin att ta kontakt med SKK. 

13. Skrivelse från medlem angående presentkort från sponsor. Charlotta Gauffin har svarat. 

14. SKK: Nyhetsbrev - dags att nominera årets bragdhund. Skickat till avdelningarna. 

15. SKK: Stipendium för funktionärer 2017. Skickat till avdelningarna. 

16. Reklam från MGEvents. Skickat till avdelningarna. 

 
 

§126 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Årsmötesprotokoll 
Västra: Nr 8 & 9-2017 
Mellan: Inga 
Södra: Nr 8-2017 
 
 

§127 Protokoll från SKK 
Alla ledamöter hade till mötet fått en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll från 
Sanna Arvidsson för genomläsning; SKK/CS nr 5 & 6-2017, SKK/UKK nr 4-2017, SKK/KHM nr 3-2017, 
SKK/AK nr 4-2017, SKK/UtstK nr 4-2017 och SKK/FK nr 4-2017. 
 
 

§128 Övriga frågor  
Planering avseende de två första mötena nästa år. Charlotta Gauffin skickar datumförslag via mail till 
samtliga ledamöter. 
 
 

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

§130 Nästa möte 

5 december kl 19, telefonmöte. 
 
 

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

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Ulrika Gill, av mötet vald justerare 

 


