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Protokoll 2-2018 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 17 mars, kl 10.00 i  STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm 

 
Närvarande:   Charlotta Gauffin, ordförande  
 Malin Hult, vice ordförande §§24-32  

Marianne Backman, kassör 
Barbro Bergström, sekreterare   
Aime Ambrosen 

 Fredrik Nilsson §§24-30 samt del av §35 
 Mona Plånborg Grenholm, suppleant 
 Ulrika Gill, suppleant 
  

 Madeleine Bergendahl, valberedningen §30 
 

Anmält förhinder:  Sanna Arvidsson 
  

Vid protokollet:  Barbro Bergström  
 Innehåller §§24-42 
 

 

§24 Mötets öppnande 
Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, meddelade att Mona Plånborg Grenholm 
ersätter Sanna Arvidsson i dag samt att Ulrika Gill går in som ordinarie efter §30 som ersättare för 
Fredrik Nilsson och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§25 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med följande ändring; Fredrik Nilsson behöver avvika tidigare från dagens 
möte och kommer därför att lämna sin rapport under §35 innan han lämnar mötet.  
 
 

§26 Val av justerare 
Mötet valde Aime Ambrosen till justerare.  
 
 

§27 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 1-2018 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§28 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Det finns endast några exemplar av Raskompendiet kvar i lager. Beslutar att beställa tryck 
av 60 st raskompendier och uppdrogs till Barbro Bergström att skicka beställningen till tryckeriet. 
Klipphäften finns ännu kvar i lager, beslutar att vid behov beställa tryck av 300 st under året. 
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Diskuterar resultatdispositionen och beslutar att föreslå Pudelfullmäktige avsättningar till 
Pudelseminariet 40 000 kr, Domarkonferens 20 000 kr, RAS 20 000 kr, Pudelnationalen år 2020 med 
60 000 kronor och Hälsokontot 30 000 kronor samt att 16 336:99 kr överförs till löpande räkning. 
 

Medlemssiffror; Marianne Backman meddelar att medlemsantalet den 28 februari visar på liten 
ökning, men är totalt 50 st färre än samma tid förra året.  
Beslutar att flytta medlemshanteringen externt. Uppdrogs till Marianne Backman att kontakta ett 
företag och begära ett avtalsförslag för ett år.  
 
 

§29 Hemsida, PudelNytt och facebook 
Hemsidan: Information på hemsidan uppdateras kontinuerligt samtidigt som Malin Hult arbetar med 
utformningen av den nya hemsidan. Planerar att lansera den nya hemsidan i slutet av mars. 
Vi är i behov av fler administratörer i Webbgruppen. Beslutar att annonsera efter administratörer till 
Webbgruppen på  hemsida och facebook.  
 

Pudelnytt: Manusstopp för PudelNytt nr 1 var 15 februari och beräknas komma medlemmarna 
tillhanda i början av april. Innehåll i PudelNytt nr 2 kommer att fokusera på mentalitet och 
annonstema är Veteraner. Tillstånd för PudelNytt upphör att gälla 2018-12-31, uppdrogs till 
Marianne Backman att skicka in ansökan om förnyelse till Patent- och registreringsverket.   
 

Facebook: SPK/CS och samtliga avdelningar finns representerade på Facebook sedan år 2011.  
Carina Enberg gör ett mycket gott arbete som samordnande redaktör för sidorna på Facebook.  
SPK/CS sida administreras exemplariskt av Lena Petri som publicerar dagliga uppdateringar med 
händelser, nyheter och fina bilder från hundvärlden - speciellt gällande pudel. 
 
 

§30 Valberedningen 
Madeleine Bergendahl från Valberedningen informerar om deras arbete och lämnar sitt förslag på 
nya ledamöter och suppleanter till styrelsen. Valberedningen har tillfrågat Thomas Uneholt som 
mötesordförande till Pudelfullmäktige och han har accepterat. 
Fredrik Nilsson lämnar mötet 
 
 

§31 Årets listor 
Ulrika Gill och Malin Hult har sett över statuterna för årets listor och tydliggjort vissa punkter.  
Bland annat kommer de 10 bästa resultaten på samtliga listor publiceras i PudelNytt, men på 
hemsidan kommer fler resultat att publiceras. Beslutar att godkänna förändringar enligt förslag, 
publiceras på hemsidan inom kort. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 

§32 Pudel-SM 2018 
Pudel-SM 2018 kommer att gå av stapeln 15-16 september i Backamo, Ljungskile.  
Aime Ambrosen är CS-representant för Pudel-SM och Annette Andersson är utsedd till ansvarig.  
CS har tagit del av gruppens förslag till rambudget. 
Malin Hult lämnar mötet. 
 
 

§33 Strategi medlemsvård 
Aime Ambrosen presenterar arbetet med strategin. Dag 2 under Pudelfullmäktige kommer 
medlemsvård att diskuteras. 
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§34 Inför Pudelfullmäktige 2018 
Pudelfullmäktige kommer att äga rum 7-8 april 2018, Scandic Hotell, Upplands Väsby.  
Årsmöteshandlingarna gicks igenom och förslag till beslut till inkommen motion formulerades. 
Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka handlingarna till tryck.  
Barbro Teglöf ansvarar för informationen om avelsfrågorna. Charlotta Gauffin ansvarar för 
ekonomifrågorna. Ulrika Gill redovisar styrelsens rapport om de uppdrag som föregående 
fullmäktigemöte gett till styrelsen. Charlotta Gauffin informerar om kommande evenemang.  
Barbro Bergström utsågs till protokollförare. Ulrika Gill köper blommor.  
De CS-ledamöterna som kan, träffas kl 9 den 7 april för att ställa i ordning inför Pudelfullmäktige. 
 
 

§35 Rapporter 
 Ordförande Charlotta Gauffin 

 Deltagit på mellansvenska avdelningens årsmöte. Kommer att delta på planerat möte 
mellan sektioner och avdelningen som ska äga rum 27 mars. 

 Inbjuden att delta på medlemsmöte/uppfödarträff i Södra avdelningen den 28 april. 

 Har bokat annons på Blocket.se 

  Har varit i kontakt med Föreningskommittén för att klargöra vad som gäller när privata 
aktörer inom Hundnäringen sitter i klubbstyrelser (apropå jävsituation i Västra) 

 Avtal med Vilsta inför Pudelnationalen år 2020 är klart. 

 GDPR – påminner alla ledamöter att läsa in sig på den nya dataskyddsförordningen som 
träder i kraft den25 maj. 

 Upprättat ett förslag till kommunikationsplan som avelskommittén och CS tagit del av. 
 

Avelskommittén 

 Uppmärksammat förekomst av Rcd-4 på ett antal pudlar som testats. Avvaktar fler 
resultat och diskuterar eventuellt behov av inventering. 
 

Övriga ledamöter 
 

Barbro Bergström: Har ansökt om samtliga utställningstillfällen år 2020 hos SKK via det webbaserade 
programmet ”Arrangera utställning för specialklubbar”. SKK har meddelat att önskemålen är 
registrerade och kommer att tas upp på Utställningskommitténs nästa möte. Årsredovisningen 
skickas till tryckeriet inom kort - hämtas och skickas till delegaterna så snart de är klara. 
 

Fredrik Nilsson: Tillfrågat domare om de vill läggas till på listan över godkända examinatorer och 
aspirantdomare på pudel enligt beslut i SPK/CS protokoll nr 1-2018 § 14 - samtliga har tackat ja.  
Uppdrogs till Fredrik Nilsson att sammanställa listan och även ange vilka som är pudelspecialister 
samt till Barbro Bergström att sända in listan till SKK. 
 

 
 

§36 Inkomna skrivelser 
1. SKK: Nyhetsbrev - Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 4, 5, 6 & 7.  

Skickat till avdelningarna. 

2. SKK: Information om bedrägerier via nätet. Skickat till avdelningarna. 

3. SKK: Icke hänvisning Jan-1.  

Endast för information - avser ej pudel. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

4. Förfrågan om utökning av rasregister - J Karlsson.  

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 J Karlsson. 
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5. SKK: Åter hänvisning Jan-1.  

Endast för information - avser ej pudel. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

6. SKK: Uppdaterad rutin för inbjudan av utländska exteriördomare. Skickat till avdelningarna. 

7. SLU: Forskningsnyheter nr 1 & 2-2018. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

8. Agria: Information om Hundpromenad. Skickat till avdelningarna. 

9. Synpunkter från medlem angående agilitystatuterna.  

Barbro Bergström har svarat att statuterna kommer att ses över inför verksamhetsåret 2018. 

10. SKK: Inbjudan till livesänd information från ordförande i SKK/UK. Skickat till avdelningarna. 

11. SKK: Utbildningstillfälle om index.  

SPK har tre utbildningsplatser - men i mån av plats kan kanske även fler få möjlighet.  

Beslutar att erbjuda avdelningarna att anmäla en person per avdelning (först till kvarn gäller) och att 

bidra med max 1000 kronor i reseersättning/deltagare.  

Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka informationen till avdelningarna. 

12. SKK: Icke hänvisning mars 1. 

Endast för information - avser ej pudel. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

13. SKK: Inbjudan till avelskonferens. Skickat till avelskommittén. 

14. SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 180223.  
Endast för information. Avser ej pudel. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 
 
 

§37 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Inga 
Västra: Nr 12 & 13-2017 samt nr 1, 2 & 3-2018 
Mellan: Nr 1 & 2-2018 
Södra: Nr 1-2018, Årsmötesprotokoll 2018 
 
 

§38 Protokoll från SKK 
Alla ledamöter hade till mötet fått en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll från 
Charlotta Gauffin för genomläsning; SKK/UK nr 1-2018, SKK/DK nr 1-2018, SKK/AK nr 5-2017,   
SKK/AG Standard nr 1-2018, SKK/KHM nr 4-2017 samt Svenska Kynologiska Akademin nr 6-2017. 
 
 

§39 Övriga frågor  
Inga. 
 
 

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

§41 Nästa möte 
Konstituerande möte under helgen 7-8 april 2018, direkt efter Pudelfullmäktige, SPKs Årsmöte. 
 
 

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

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Aime Ambrosen, av mötet vald justerare 

 

 


