
Svenska Pudelklubben, organisationsnr 802002-7341 

 

 

CG  AA   UG 

 

 

Protokoll 6-2018 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 12 juni kl. 19.00, telefonmöte. 

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

Barbro Bergström, sekreterare/suppleant fr o m §94 
 Ulrika Gill, suppleant 

 

Anmält förhinder:  Susanne Signell, kassör 
 

Vid protokollet:  Aime Ambrosen  
 Innehåller §§86-103 
 
 
 
§86 Mötets öppnande 
Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, meddelade att Ulrika Gill går in som ordinarie 
idag och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§87 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

§88 Val av justerare 

Mötet valde Ulrika Gill till justerare. 
 

 

§89 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll nr 5 2018 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§90 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Kassör Susanne Signell har inte lämnat in någon ekonomisk rapport p g a sjukdom.   
Diskuterades att ge en gåva i form av arvode eller gåva till Malin Hult som erkännande av det stora 
arbete hon har lagt ner på hemsidan. Beslutar att ge en gåva till M Hult. Uppdras till Ulrika Gill att 
köpa lämplig gåva. 
 

Medlemssiffror: Medlemshanterare Marianne Backman skickat medlemsrapporter via mail.  
Medlemsantalet den 31 maj visar på liten minskning jämfört med föregående månad, men 
medlemssiffrorna har stigit med 26 st jämfört med motsvarande tid förra året.   
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Den 18 juni 2018 tar SKK över medlemshanteringen för SPK. Efterlyses en kontaktperson från CS 
gentemot SKK. Charlotta Gauffin tar på sig uppgiften tills vidare. En särskild e-post adress för 
medlemshanteringen bör ordnas för kontaktpersonen i CS. Helene Wahlgren övertar ansvaret så 
snart möjligt från Charlotta Gauffin. Information om den nya medlemshanteringen ska publiceras på 
hemsidan. Uppdras till Sanna Arvidsson att publicera informationen. 
 

§91 Hemsida, PudelNytt och facebook 
Hemsidan: Information på befintlig hemsida uppdateras kontinuerligt. Sanna Arvidsson har påbörjat 
arbetet med att sätta upp nya funktionärsadresser via webmailen. Arbetet med att bygga om 
avdelningarnas sidor för att kunna publicera dem på nya hemsidan pågår. 
 

Pudelnytt: Manuset för PudelNytt nr 2 är klar. Genomläsningen av manus beräknas klart till den 17 
juni. Annonser till PudelNytt och hemsida faktureras i dagsläget i efterskott. Beslutar att se över rutin 
för annonsbokning och betalning.   
 

Facebook: Vi är i behov att få högupplösta bilder på pudlar att användas i marknadsföringssyfte.  
Beslutar att uppmana våra medlemmar att skicka in bilder till Facebook-ansvarig som SPK får 
använda. Texten på facebook bör skrivas om så att det framgår att insända bilder kommer att 
publiceras. Uppdras till Sanna Arvidsson att skapa en speciell mailadress som mottagare för insända 
bilder.  SPKs facebook-sida fungerar ypperligt vilket framgår av många nöjda besökare!  
 

§92 Domarkonferens 2021 
Ansökan om domarkonferens år 2021 ska vara SKK tillhanda senast juli 2018.  
Rapport från Fredrik Nilsson: SKK är kontaktad. SKK vill att domarkonferens ska hållas gemensamt 
med annan rasklubb. Vid kontakt med Specialklubben för Shih-Tzu ställde klubben sig positiv att hålla 
domarkonferens tillsammans med Svenska Pudelklubben. Shih Tzu-klubben önskar ha tre raser på en 
dag, dvs inbjuda ytterligare två raser, medan Pudelklubben önskar ha en heldagskonferens för vår 
ras.  Fördelningen skulle då vara Pudel en dag samt Shih Tzu/övriga raser den andra dagen.  
Uppdrogs till Fredrik Nilsson att kontakta SKK och meddela samarbetet med Shih-Tzu-klubben (och 
ev fler klubbar). Preliminär budget ska följa med ansökan. Arbetet med att ta fram material till 
konferensen bör påbörjas.  
 

§93 Pudelseminariet 2019 
Planeringen av Pudelseminariet den 16-17 november 2019 är i gång.  Cindy Pettersson har tackat ja 
till att hålla anatomiföreläsning. Andra intressant ämnen för seminariet diskuterades. En första 
annons bör vara med i PudelNytt nr 4. 
 
 

§94 Pudel-SM 2018 
Barbro Bergström ansluter till mötet.  
Pudel-SM 2018 kommer att gå av stapeln 15-16 september i Backamo, Ljungskile.  
Ansvarig Annette Andersson har rapporterat att planering och praktiska detaljer runt genomförandet 
av lydnad, agility och rallylydnad pågår och löper på enligt tidsplan. Inbjudan är utlagd på SBK Tävling 
och SAgik Tävling. 
Det har varit diskussioner med Backamo angående fördelningen av olika uppgifter, där man nu har 
kommit överens om att Backamo sköter bokning och tar betalt för tävlande och övrig publik. 
Pudelklubben tar hand om bokning av boende för funktionärer dvs domare, skrivare m.m. Kontrakt 
utifrån ovanstående kan bli klart inom den närmaste tiden. Sponsorer ligger ute på facebook-sidan. 
Annons i nästa nummer av PudelNytt. Flagga upp för Pudel-SM på Facebook med jämna mellanrum. 
Uppdrogs åt Aime Ambrosen att kontakta Annette Andersson. 
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§95 Avelsfrågor 
Förslag har inkommit från Avelskomitten på förstudie om förekomst av anlag för rcd-4. 
Beslutar att bordlägga skrivelsen till det fysiska mötet den september. Avelskommittén inbjuds till 
mötet i september.  
Information om rcd-4, bakgrundsinformation till förslaget om screening samt förslaget till förstudie 
skickas till avdelningarna. Uppdrogs åt Aime Ambrosen tillsammans med Avelskommittén att sätta 
ihop ett informationspaket om den pågående processen.  

BPH: I RAS har vi ett mål att uppnå 200 st BPH-beskrivna hundar inom storleksvarianterna stor 
respektive toy/dvärg/mellan. När målet uppnåtts får Pudeklubben en s k ”200-analys” från SKK med 
bland annat en tolkning av rasens spindeldiagram. Information om BPH finns på hemsidan samt 
Facebook, men beslutar även att Ulrika Gill tar fram förslag på hur en kampanj för att uppmuntra till 
ett ökat antal BPH-deltagande hundar kan utformas. 
 
 

§96 Rapporter 
 Ordförande Charlotta Gauffin 

 Information om hur GDPR har fortgått och implementerats i SPK. 

 Medlemshanteringen ska övertas av SKK den 18 juni. Charlotta Gauffin och Aime Ambrosen 
var på uppstartsmöte hos SKK 28 maj. Den smidiga övergången har möjliggjorts genom att  
medlemshanterare Marianne Backmans bidragit med en stor insats vid överföringen av 
medlemsregistret.  
 

Övriga ledamöter 
Fredrik Nilsson: Listan över godkända examinatorer är nu klar och finns på SKKs hemsida. 

 
§97 Inkomna skrivelser 
1. SLU: Forskningsnyheter nr 4-2018. Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén.   

2. SKK: Information om GDPR-support. Vidarebefordrat till avdelningarna.   

3. Förfrågan om utökning av rasregister - M Gisslén.  
Domarkommittén och avdelningarna är positiva till förfrågan. Beslutar att tillstyrka förfrågan. 
Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka svar till SKK med kopia till Marcus Gisslén. 

4. SKK: 2018-års program i serien SKK Play för uppfödare.  
Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén. SKK Play bör flaggas upp på SPKs facebook-
sida så fler hittar dit. Uppdras till Charlotta Gauffin att kontakta Lena Petri.  

5. Hundgenetikgruppens symposium, 20 okt i Uppsala. Vidarebefordrat till avdelningarna och 
avelskommittén. Symposiet är öppet för alla, men det är begränsat antal platser. Styrelsen 
uppmuntrades till att gå på symposiet.   

6. SKK: Information om att det nu finns Priskort för nedladdning.  
Vidarebefordrat till avdelningarna samt till ansvariga för Pudelnationalen.  

 7. SKK: Information om BSI/SRD. Endast för information då pudel inte längre finns med på listan. 
Vidarebefordrat till avelskommittén.  

 8. SKK/DK: Information om att M Östlund-Holmsten beviljats gruppallroundutbildning för grupp 9. 
Skickat till avdelningarna och avelskommittén.   

9. Sponsoravtal Brattpets.  Uppdras till Mona Plånborg att meddela Brattpets att nya pudelägare 
uppmuntras till medlemskap i SPK samt att erbjudande från Brattpets skickas ut i samband med 
detta.  
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10. Fråga gällande aspirantdomare.  Uppdras till Barbro Bergström att svara. Ansökan om att gå 
aspirant för godkänd aspirantdomare ska skickas in innan deltagande, enligt praxis.  

11. Komplettering till ansökan ombudsträff från Norra avdelningen.   
Ombudsträffen ska rymmas inom RAS-info budget. Programmet för ombudsträffen bör ändras så att 
info om RAS och HD-index ingår till större del. Programmet bör också bli mer specificerat angående 
tider etc. Beslutar att ge ett bidrag om 700/person som deltar i ombudsträffen, men maximalt 10 000 
kr. Uppdras till Barbro Bergström att svara ordförande Norra avdelningen. 

12. Protokollsutdrag från SKK/UtstK ang godkända utställningar år 2020.  
Vidarebefordrat till avdelningarna med lista på deras respektive utställningar.   

13. SKK: Information om bestyrelserapporter. Vidarebefordrat till avdelningarna.   
 
 

§98 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Nr 6-2018   
Mellan: inga 
Södra: inga 
Västra: inga 
 
 

§99 Protokoll från SKK 
Direkt från SKK: SKK/CS protokoll nr 2-2018. 
Alla ledamöter hade till mötet fått en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll från 
Sanna Arvidsson för genomläsning; SKK/CS nr 2-2018, SKK/UKK nr 2-2018, SKK/UTSTK nr 2-2018 samt 
SKK/UK nr 2-2018 
 
 

§100 Övriga frågor  
Inga. 
 
 

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

 

§102 Kommande möten 
Tisdag den 14 augusti kl. 19.00 telefonmöte. Eventuellt ett ytterligare telefonmöte i augusti. 
15 september   
27 oktober (verksamhetskonferens den 28 oktober)   
4 december (telefonmöte)  
 

 

§103 Avslutning  

Charlotta Gauffin tackade ledamöterna och avslutade mötet. 
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Vid protokollet: 

 

_____________________________    

Aime Ambrosen    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Ulrika Gill, av mötet vald justerare 

 

 

 

 

 

 

 

  


