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Protokoll 1-2018 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 20 januari, kl 10.00 i Upplandsmuseéts lokal på Västra Ågatan 16, Uppsala. 

 
Närvarande:   Charlotta Gauffin, ordförande  
 Malin Hult, vice ordförande 
 Marianne Backman, kassör 
 Barbro Bergström, sekreterare   
 Aime Ambrosen 
 Fredrik Nilsson deltar ej §11 
 Mona Plånborg Grenholm, suppleant t o m §16 
 Ulrika Gill, suppleant t o m §15 
 

Anmält förhinder:  Sanna Arvidsson 
  

Vid protokollet:  Barbro Bergström  
 Innehåller §§1-23 
 

 

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

§2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 
 

§3 Val av justerare 
Mötet valde Mona Plånborg Grenholm t o m §16, Fredrik Nilsson §§17-23 till justerare.  
 
 

§4 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 10-2017 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§5 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Resultat för år 2017 är +186 336,99 kronor.  
Beslutar att föreslå Pudelfullmäktige avsättningar till Pudelseminariet 40 000 kr, Domarkonferens 
20 000 kr, RAS 20 000 kr och Pudelnationalen år 2020 med 60 000 kronor samt att 46 336:99 kr 
överförs till löpande räkning. Marianne Backman meddelade att alla kontrolluppgifter är utskickade.  
 

Medlemssiffror; Marianne Backman meddelar att redovisningen av antalet medlemmar i SPK 2017 är 
inskickade till SKK. Medlemsantalet den 31 december 2017 än 74 st färre än föregående årsskifte. 
Beslutar att överföra medlemshanteringen externt så snart det är möjligt. 
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Barbro Lundström har skickat 528 st infobrev om klubben till nya pudelägare under 2017.  
Beslutar att upphöra med utskicken via post och istället skicka information via mail till nya 
pudelägare som uppgett sin e-postadress.  
Diskuterar olika möjligheter till medlemsvård, bland annat Nyhetsbrev via mail till alla de medlemmar 
som vi har e-postadress till. Uppdrogs till Fredrik Nilsson att göra ett förslag till Nyhetsbrev samt till 
Aime Ambrosen att sammanställa ytterligare förslag. 
De uppfödare på mellan/dvärg/toypudel respektive storpudel som skänkt flest gåvomedlemskap 
vinner varsin helsidesannons i valfritt nr av PudelNytt under år 2018. Vi gratulerar Mona Plånborg 
Grenholm - Kennel Dreams in Red - vinnare på mellan/dvärg/toypudlarna samt Maria Byström - 
Kennel Mi Amarias - vinnare på storpudel. Totalt har uppfödare skänkt 110 gåvomedlemsskap varav 
16 familjemedlemskap under år 2017.  
 
 

§6 Hemsida, PudelNytt och facebook 
Hemsidan: Information på hemsidan uppdateras kontinuerligt samtidigt som Malin Hult arbetar med 
utformningen av den nya hemsidan. Tidsplanen för den nya hemsidan har inte kunnat hållas då det 
är problem med att lösa valphänvisningsfunktionen. Beslutar att flytta fram lanseringsdatum.  
 

Pudelnytt: Manusstopp för PudelNytt nr 1 är 15 februari och beräknas komma medlemmarna 
tillhanda i början av april. Årets pudlar ska presenteras i nr 1. Ägarna till vinnande pudlar har 
kontaktats och ombetts att skicka in material till PudelNytt. Diskuterar tema och innehåll för årets 
PudelNytt. Beslutar att annonstema för nr 2 är Veteraner & annonstema för nr 3 är Framgångsrika 
pudlar samt att innehåll i nr 2 ska fokusera på Mentalitet och nr 3 på Friskvård.  
Beslutar att upphöra med rapporteringen av nya fall av höftledsdysplasi (HD) i PudelNytt då både 
mellan- och storpudel nu har fått index för HD. 
 

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. 
 
 

§7 Årets listor 
Samtliga listor över årets pudlar är nu färdigräknade. Uppdrogs till Malin Hult att publicera listorna 
på hemsidan samt att skicka ut dem till avdelningarna. Uppdrogs till Charlotta Gauffin att ordna med 
gravyr till medaljerna, samt att skicka medaljer och diplom till avdelningarna inför deras respektive 
årsmöten. Uppdrogs till Ulrika Gill och Malin Hult att se över statuterna för årets listor och tydliggöra 
vissa punkter. 
 
 

§8 Pudel-SM 2018 
Pudel-SM 2018 kommer att gå av stapeln 15-16 september i Västra avdelningen. Offert har begärts 
från planerad plats. Aime Ambrosen är CS-representant för Pudel-SM och Annette Andersson är 
utsedd till ansvarig.  
Projektgruppen Pudel-SM består av Anette Andersson - ansvarig för rallylydnad, Annika Gripencreutz 
- ansvarig för lydnad, Mariel Andersson - ansvarig för agility, Anna Johansson - ansvarig för sponsring, 
PR och info, Tomas Carlsson - allt-i-allo samt Mona och Dick Stenholm - funktionärer på Pudel-SM. 
 
 

§9 Pudelseminariet 2019 
Pudelseminariet planeras till den 16-17 november 2019. 
Ansvariga för Pudelseminariet kommer att utses på CS möte i maj. 
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§10 Pudelnationalen  
Uppföljningsmöte för genomgång och sammanfattning av Pudelnationalen 2017 med gruppansvariga 
och andra nyckelpersoner har hållits den 26 november 2017. Marianne Backman har deltagit från CS. 
Samtliga ledamöter har fått ta del av minnesanteckningarna. 
Lena Tellberg och Berith Eliasson har tillfrågats om de är intresserade av att ansvara för 
Pudelnationalen 2020 och båda har tackat ja. Beslutar att utse Lena Tellberg och Berith Eliasson att 
ansvara för Pudelnationalen. Beslutar att ansöka om utställningsdatum 16-17 juli 2020.  
Beslutar att hyra Vilsta Sporthotell i Eskilstuna från den 15-18 juli 2020. 
 
 

§11 Utmärkelser SPK; Förtjänsttecken och hedersmedlemskap 
Tre avdelningar har namngett personer som de vill ska tilldelas SPKs förtjänsttecken. SPK/CS har inget 
att erinra utan gratulerar de utsedda. Förtjänsttecknen kommer att delas ut på respektive avdelnings 
årsmöte. Uppdrogs till Charlotta Gauffin att sända förtjänsttecknen till respektive avdelnings 
sekreterare i god tid före årsmötena.  
Fredrik Nilsson deltog ej under §11. 
 
 

§12 HD-index mellanpudel 
Behov av att uppdatera RAS med HD-index information och rekommendationer. SKK/AK har vid ett 
tidigare tillfälle lovat bistå med lämpliga formuleringar. Det är viktigt att nå ut med information i 
avdelningarna. Beslutar att CS/Avelskommittén ska åka ut och informera på avdelningarnas 
medlems-/uppfödarträffar. 
 
 

§13 Utställningar 2020 
Alla avdelningar har lämnat önskemål för utställningar år 2020. 
Södra avd. 
29 mars Skånehallen, Klippan - samarrangemang med Sydskånska kennelklubben   
23 maj Hässleholmsgården, Hässleholm - samarrangemang med Nordskånska kennelklubben  
18 oktober Q-Poolen, Hässleholm  
CUA vid samtliga utställningar är Doris Backe. 
 

Västra avd: 
29 februari Göteborg   
9 maj Lidköping - samarrangemang med Skaraborgs kennelklubb 
10 oktober Göteborg 
CUA vid samtliga utställningar är Marie Torgerson. 
 

Mellansvenska avd: 
2 februari Gnesta ev Eskilstuna 
31 maj Uppsala, Hammarskog - samarrangemang med Uppsala kennelklubb 
18 juli Köping - samarrangemang med Wästmanlands kennelklubb 
14 november Gnesta ev Eskilstuna 
 

Norra avd: 
30 maj Skellefteå/Byske - samarrangemang med södra Norrbottens kennelklubb.  
14 juni Vännäs - samarrangemang med Västerbottens kennelklubb.  
18 juli Piteåområdet - samarrangemang med södra Norrbottens kennelklubb.  
11 oktober Sundsvall - samarrangemang med Västernorrlands kennelklubb.  
CUA vid samtliga utställningar är Lena Åkerman. 
 

Beslutar att godkänna avdelningarnas önskemål. Uppdrogs till Barbro Bergström kontakta 
avdelningarna för kompletteringar och sedan ansöka om samtliga utställningstillfällen hos SKK via det 
webbaserade programmet ”Arrangera utställning för specialklubbar”.  
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§14 Examinatorer och aspirantdomare 
Godkända examinatorer och aspirantdomare är sedan tidigare Göran Bodegård, Dan Ericsson,  
Ann-Charlotte Hillberger, Ann-Christin Johansson, Henrik Johansson, Agneta Pamp, Ann Rode, Gunilla 
Sandberg, Paul Stanton, Anna Törnlöv, Nils-Arne Törnlöv, Birthe LarsenRosvall (honnörsdomare) och 
Tiina Taulos (FIN). 
Beslutar att tillfråga Eva Valinger, Kristina Sahlström, Mikael Nilsson samt Fredrik Nilsson om de vill 
läggas till på listan över godkända examinatorer och aspirantdomare på pudel. 
 
 

§15 Inför Pudelfullmäktige 2018 
Pudelfullmäktige kommer att äga rum 7-8 april 2018, Scandic Upplands Väsby. Till nästa möte ska 
årsredovisningen vara klar, arbetsfördelning är gjord, materialet skickas för sammanställning till 
Barbro Bergström senast den 24 februari 2018.  
Förslag till rambudget 2018 gås igenom och godkänns. Förslaget kommer att presenteras på 
Pudelfullmäktige. Beslutar att föreslå Pudelfullmäktige att avgiften för huvudmedlemskap är 
oförändrat samt att avgiften för familjemedlemsskap höjs till 50 kronor från år 2019. 
 Beslutar att bjuda in revisorerna, mötesordförande, valphänvisaren, sammankallande i 
avelskommittén, sammankallande i valberedningen samt valberedningens förslag till nya ledamöter i 
centralstyrelsen till att delta på årets Pudelfullmäktige.  
Ulrika Gill lämnar mötet. 
 
 

§16 Rapporter 
 Ordförande Charlotta Gauffin 

 Sammankallande i valberedningen är inbjuden till CS nästa möte. 

 Haft ett flertal kontakter med representanter i mellansvenska avdelningen, 
Stockholmssektionen och Lägersektionen (Skrivelse nr 7 §17). Läget är spänt mellan 
avdelning och sektioner. 

 Samarbetsavtalet med SVEDEA är förlängt. 

 Tillfrågats av Kristina Sahlström om SPK är intresserade av att överta gamla PudelNytt 
och annat Pudelmaterial efter framlidna Margareta Sahlström. Vi tar tacksamt emot 
materialet. 

 I julnumret av Hundsport fanns en annons med flerfärgade pudlar trots att 
Kennelfullmäktige beslutat att endast publicera bilder på rastypiska hundar i Hundsport. 
Beslutar att skicka skrivelse/insändare till Hundsport och SKK/CS angående annonsen 
med flerfärgade pudlar. 

 Blocket.se har hört av sig angående annonsering. Beslutar att annonserna med samma 
upplägg som de två senaste åren. 

 Inkommit ett medlemserbjudande från Teater23. Beslutar att skicka informationen i 
nyhetsbrevet till våra medlemmar. 
 

Avelskommittén 

 - 
 

Övriga ledamöter 
 

Barbro Bergström: SPK/CS har fått många Jul- och nyårshälsningar samt mail, kort och brev från SPKs 
funktionärer som tack för de fina julblommorna. 
 

Mona Plånborg Grenholm: Har haft kontakt med BrattPets om olika medlemserbjudanden samt 
kontakter med annonsörer till hemsidan. 
Mona Plånborg Grenholm lämnar mötet. 
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§17 Inkomna skrivelser 
1. SKK: Nyhetsbrev - Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 2 & 3.  
Skickat till avdelningarna. 

2.  Ansökningar preparandkurs 2018 – A Staedler. Skickat till domarkommittén samt till 
avdelningarna och begärt synpunkter före 15 januari. Svar från samtliga har inkommit. 
Beslutar att skicka positivt svar på A Staedlers ansökan. Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka 
yttrande till SKK. 

3. Skrivelse från medlem angående avelskommittén. Uppdrogs till Charlotta Gauffin att svara. 

4. SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 171110 och 171208.   
Endast för info. Avser ej pudel. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

5. SBK: Rallylydnadsdomarutbildning i Uppland. Skickat till avdelningarna. 

6. SKK: Icke hänvisning Dec-1. Endast för info. Avser ej pudel.  
Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

7. Kopia av mailkonversation mellan Stockholmssektionen & Mellansvenska Avdelningens styrelse 

samt mailkopia från avgående ombud och lägersektionen. Behandlat under §16 Rapporter.  

8. Skrivelse från medlem angående statuterna för årets-listor. Tagit del av. 

9. SKK: Utställning - Uppdaterat material inför 2018. Skickat till avdelningarna. 
 

§18 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Inga 
Västra: Nr 10 & 11-2017  
Mellan: Nr 10 & 11-2017 
Södra: Nr 7, 8, 9 & 10-2017 
 
 

§19 Protokoll från SKK 
Utgår  
 
 

§20 Övriga frågor  
Inga. 
 
 

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

§22 Nästa möte 
17 mars 2018. 
 
 

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

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Mona Plånborg Grenholm, av mötet vald justerare 

 

_____________________________ 

   Fredrik Nilsson, av mötet vald justerare 

 


