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Protokoll 5-2018 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 6 maj, kl 9.00, Scandic Hotell, Upplands Väsby 

 
Närvarande:  Charlotta Gauffin, ordförande  
 Aime Ambrosen, vice ordförande 
 Mona Plånborg Grenholm 
 Sanna Arvidsson  
 Fredrik Nilsson 
 Helene Wahlgren 

Barbro Bergström, sekreterare/suppleant 
 Ulrika Gill, suppleant 

 

Anmält förhinder:  Susanne Signell, kassör 
 

Vid protokollet:  Barbro Bergström  
 Innehåller §§68-85 
 
 
 
§68 Mötets öppnande 
Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, meddelade att Barbro Bergström går in som 
ordinarie idag och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§69 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

§70 Val av justerare 
Mötet valde Helene Wahlgren till justerare. 
 
 

§71 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll nr 2, 3 och 4-2018 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§72 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Kassör Susanne Signell har lämnat rapport via mail. Ekonomin följer budget väl, om hänsyn 
tas till att kostnadsfördelningen efter Pudelfullmäktige inte är helt klar. 
Raskompendierna som beställdes från tryckeriet har kommit. Beslutar att publicera erbjudande om 
bokpaket innehållande klipphäfte och raskompendier på hemsida och facebook. 
Annonser till PudelNytt och hemsida faktureras i dagsläget i efterskott. Beslutar att se över rutin för 
annonsbokning och betalning. 
 

Medlemssiffror; Medlemshanterare Marianne Backman skickat medlemsrapporter via mail. 
Medlemsantalet den 30 april visar på liten minskning jämfört med föregående månad, men är totalt 
56 st färre än samma tid förra året.  
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Under året har utredning angående medlemshanteringen pågått och beslut om att flytta 
medlemshanteringen externt har tagits. Flera alternativ har undersökts och SKKs medlemshantering 
har flest fördelar. Beslutar att flytta medlemshanteringen till Svenska kennelklubben (SKK). 
Uppdrogs till Charlotta Gauffin att kontakta SKK, skriva avtal och planera för överflytt av 
medlemsregister så snart som möjligt. 
 
 

§73 Hemsida, PudelNytt och facebook 
Hemsidan: Information på befintlig hemsida uppdateras kontinuerligt. Nya hemsidan är klar för 
publicering, men tekniska problem har försenat lanseringen. Förhoppningen är att nya hemsidan ska 
finnas uppe före den 25 maj då nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft. Nya hemsidan är 
förberedd för att tillgodose GDPRs krav på hantering av personuppgifter, det innebär bland annat att 
exempelvis resultatrapportering från utställning i fortsättningen inte kommer att publiceras som en 
egen lista utan länkas från SKKs hunddata/tävling. 
Vi är fortfarande i behov av fler administratörer i Webbgruppen. Beslutar att publicera en annons på 
hemsida och facebook om att SPK söker fler administratörer till Webbgruppen.  
Uppdrogs till Sanna Arvidsson att publicera annonsen.  
Arbetsfördelning för hemsidan bör uppdateras och en förvaltningsplan bör upprättas. Uppdrogs till 
Sanna Arvidsson att ta kontakt med ansvariga för hemsida och facebook och tillsammans med dem 
uppdatera rutiner och arbetsordning samt upprätta förvaltningsplan. 
 

Pudelnytt: Manusstopp för PudelNytt nr 2 är 15 maj och beräknas komma medlemmarna tillhanda i 
månadsskiftet juni/juli. Innehåll i PudelNytt nr 2 kommer att fokusera på mentalitet och annonstema 
är Veteraner. Vi hoppas på många fina temaannonser. 
Nyhetsbrev nr 2 är nästan klart och kommer inom kort att skickas ut till de medlemmar som 
meddelat sin e-postadress. 
 

Facebook: SPKs facebooksida uppdateras nästan dagligen med händelser, nyheter och fina bilder 
från hundvärlden - speciellt gällande pudel. Nyheter från hemsidan delas och når då många fler. 
Vi är i behov att få högupplösta bilder på pudlar att användas i marknadsföringssyfte.  
Beslutar att uppmana våra medlemmar att skicka in bilder som SPK får använda. Uppdrogs till Sanna 
Arvidsson att skapa en speciell mailadress som mottagare för insända bilder. 

Det har inkommit en fråga om det är möjligt att få publicera material från PudelNytt på hemsidan 
Beslutar att visst material – som till exempel ledare/ordförande har ordet och avdelningarnas 
aktiviteter kan publiceras - men inte redaktionella artiklar som är förbehållna PudelNytt.  
 
 

§74 Domarkonferens 2021 
Ansökan om domarkonferens år 2021 ska vara SKK tillhanda senast juli 2018. 
Två personer från CS bör utses till ansvariga för domarkonferensen. Beslutar att tillfråga Susanne 
Signell (som inte deltar på dagens möte) samt att utse Fredrik Nilsson till ansvarig för 
domarkonferensen år 2021.  
 
 

§75 Pudelseminariet 2019 
Pudelseminariet planeras till den 16-17 november 2019.  
Beslutar att utse Mona Plånborg Grenholm och Aime Ambrosen till ansvariga för Pudelseminariet 
2019.  En första annons med bör vara med i PudelNytt nr 4. 
Ansökan om bidrag ska vara SKK tillhanda senast 15 maj 2019. 
 
 

§76 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.  
Arbetet rullar på och sponsorer har kontaktats. 
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§77 Efter Pudelfullmäktige 2018 
Den enda inkomna motionen avslogs och därmed fick Svenska Pudelklubben inga direkta uppdrag 
från Pudelfullmäktige. Fortsätter att diskutera medlemsvård samt programförslag till 
Pudelfullmäktige dag 2, exempelvis tid för att diskutera aktuella punkter med verksamhets-
anknytning eller eventuellt ge avdelningarna utrymme för att ha eget möte/diskussioner? 
 
 

§78 Rapporter 
 Ordförande Charlotta Gauffin 

 Deltagit på medlemsmöte/uppfödarmöte i Södra avdelningen den 28 april. 

 Deltagit på Uppföljningsmöte 22 mars med mellansvenska avdelningen och sektionerna. 

 Sett SKKs webbinarie angående GDPR 

 Mellansvenska avdelningen har drabbats av ett avhopp från styrelsen av en ordinarie 
ledamot. I Västra och Norra avd har det skett avhopp av en suppleant. 
 

Avelskommittén 

 Deltagit i arbetsmöte tillsammans med CS under gårdagen (2018-05-05) och bland annat 
diskuterat Rcd-4. 

 Inkommit ytterligare en rapport om pudel som diagnosticerats med SA. 
 

Övriga ledamöter 
 

Barbro Bergström: SKK har avslagit ansökan om Pudelnationalen 2020. Har skickat in en motivering 
om varför vi önskar dubbelutställning och hoppas att SKK omprövar sitt beslut. 
Mailat SKK och begärt att följande domare ska läggas till på listan över godkända examinatorer och 
aspirantdomare på pudel; Eva Valinger, Kristina Sahlström, Mikael Nilsson och Fredrik Nilsson. 
 

Fredrik Nilsson: Södra avdelningens ansökan om dispens för domare att döma 81 hundar på 
Utställningen i Hässleholm den 20 maj har beviljats SKK.  
Södra avdelningens lagerlokal har brunnit. Hittills verkar det som att inget blivit skadat. 
 

Mona Plånborg Grenholm: Vår huvudsponsor Brattpets undrar var medlemserbjudandena ska 
skickas för att de ska nå så många medlemmar som möjligt. 
Uppdrogs till Mona Plånborg Grenholm att kontakta Brattpets och lämna kontaktuppgifter samt 
fråga om de möjligen kan publicera aktuella medlemserbjudanden på sin hemsida som vi då kan 
länka till vid utskick av Nyhetsbrev och Information till nya pudelägare.  
 

Sanna Arvidsson: Kommer att påbörja ett arbete med att gå igenom pudelklubbens officiella 
e-postadresser. Kontakta avdelningarna och kontrollera vilka som används. 
 

Aime Ambrosen: Deltagit på Uppföljningsmöte 22 mars med mellansvenska avdelningen och 
sektionerna. 
 
 

§79 Inkomna skrivelser 
1. SKK: Förfrågan om aktuell klubbstyrelse 2018.  
Barbro Bergström har rapporterat in uppgifterna till SKK.  

2. SKK: Information om Handbok för utställningsansvariga.  
Vidarebefordrat till avdelningarna samt till ansvariga för Pudelnationalen. 

3. SKK: 3. Auktorisationer exteriördomare.  
Vidarebefordrat till avdelningarna. 

4. SKK: Nyhetsbrev från SKKs kommitté för hundars mentalitet.  
Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 
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5. SKK: Inbjudan till utbildning i föreningsteknik - Skellefteå 5 maj.  
Vidarebefordrat till Norra avdelningen. 

6. SKK: Inbjudan till webbinarium om GDPR 25 april 

Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

7. SKK: Ny funktion på Köpahund.se. Den nya funktionen låter uppfödare själva välja under vilken 
rasvariant deras annons ska synas. Nyheten publicerad på hemsidan. 

8. SKK: Platser kvar till vårens indexutbildning.  
Nyheten publicerad på hemsidan. 

9. SLU: Forskningsnyheter nr 3-2018.  
Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 

10. Skrivelse från medlem (som deltagit på PF) med tankar och idéer. 

Vi har tagit del av skrivelsen och tar det med oss i vidare arbete/planering. 

11. Medlemserbjudanden från Brattpets.  

Vidarebefordrat till avdelningarna. 

12.  Information från SKKs valberedning vår 2018. 

Vidarebefordrat till avdelningarna. 

13. Skrivelse från Norra avdelningen med begäran om bidrag till ombudsträff. 

CS önskar ett mer detaljerat underlag att ta ställning till. Uppdrogs till Barbro Bergström att be Norra 

avdelningen komplettera ansökan med preliminär budget och program för ombudsträffen till CS 

nästa möte. 

 14. Skrivelse från Norra avdelningen med begäran om bidrag till fysiskt styrelsemöte. 

Beslutar att avslå äskande om bidrag till fysiskt styrelsemöte. 
 
 

§80 Protokoll från avdelningarna 
Norra: nr 9 & 10-2017 och nr 1, 2, 3, 4 & 5-2018 samt årsmötesprotokoll 2018. 
Västra: nr 4 & 5-2018. 
Mellan: nr 1, 2, 3, 4 & 5-2018 samt årsmötesprotokoll 2018. 
Södra: nr 2, 3 & 4-2018. 
 
 

§81 Protokoll från SKK 
Direkt från SKK: SKK/CS protokoll nr 1-2018. 
Alla ledamöter hade till mötet fått en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll från 
Sanna Arvidsson för genomläsning; SKK/CS nr 1-2018, SKK/AK nr 1-2018, SKK/DK nr 2-2018, SKK/FK nr 
1-2018 samt SKK/UtstK nr 1-2018. 
 
 

§82 Övriga frågor  
Inga. 
 
 

§83 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering? 
Nej. 
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§84 Nästa möte 
Tisdag den 12 juni kl 19, telefonmöte. 
 
 

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

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Helene Wahlgren, av mötet vald justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


