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Protokoll 7-2018 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 14 augusti, 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 
 Ulrika Gill, suppleant 

 

Anmält förhinder:  Susanne Signell 
 

Vid protokollet:  Barbro Bergström  
 Innehåller §§104-128 
 
 
 
§104 Mötets öppnande 
Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, meddelade att Barbro Bergström går in som 
ordinarie idag och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§105 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

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

§107 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll nr 6-2018 gicks igenom, godkändes efter vissa redaktionella ändringar och lades till 
handlingarna. 
 
 

§108 Kassörsposten 
Ordinarie kassör har avsagt sig kassörsuppdraget på grund av sjukdom. Beslutar att adjungera 
Marianne Backman som kassör. 
 
 

§109 Firmatecknare 

Styrelsen beslutade att till firmatecknare utse ordförande Charlotta Gauffin xxxxxx-xxxx och kassör 
Marianne Backman xxxxxx-xxxx. 
Vidare beslutades att utse ordförande Charlotta Gauffin till allmän firmatecknare för Svenska 
Pudelklubben. 
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Styrelsen beslutade att Plusgirokonto xxxxxx-x och konto xxxx xx xxx xx i Resursbank tecknas var för 
sig av kassör Marianne Backman och ordförande Charlotta Gauffin.  
 
 

§110 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB 
Styrelsen beslutar att följande person/personer får: 

·         Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell förening som fullmaktshavare 
·         Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening 
 gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare 
·         Företräda enligt ovan var för sig 
  

Charlotta Gauffin  xxxxxx-xxxx 
Marianne Backman xxxxxx-xxxx 

 
 

§111 Beslut om användare av Swedbanks internetbank 
·         Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i 
 Swedbanks internetbank.  
 

Charlotta Gauffin  xxxxxx-xxxx 
Marianne Backman xxxxxx-xxxx 
 
 

§112 Beslut om företrädare gentemot Ulricehamns Sparbank 
Styrelsen beslutar att följande person/personer får: 

·         Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell förening som fullmaktshavare 
·         Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening 
 gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare 
·         Företräda enligt ovan var för sig 

 

Charlotta Gauffin  xxxxxx-xxxx 
Marianne Backman xxxxxx-xxxx 

 
 

§113 Beslut om användare av Ulricehamns Sparbanks internetbank 
·         Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i 
 Swedbanks internetbank.  
 

Charlotta Gauffin  xxxxxx-xxxx 
Marianne Backman xxxxxx-xxxx 

 
 

§114 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 108-113 
Paragraferna 108-113 förklarades som omedelbart justerade. 
 
 

§115 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Kassören har lämnat rapport via mail. Kostnaderna för Pudelfullmäktige är nu fakturerat till 
respektive avdelning och även fakturorna för uppfödarlänkarna på hemsidan har skickats ut. 
Fler klipphäften har tryckts upp under sommaren. Beslutar att publicera information på hemsida och 
facebook om att det finns klipphäften att köpa. 
 

Plusgirokonto i Nordea som endast har använts för inbetalning av medlemsavgift bör avslutas för att 
undvika felaktiga inbetalningar, sedan den 18 juni 2018 sköter Svenska Kennelklubben (SKK) 

medlemshanteringen. Beslutar att avsluta plusgirokonto xxxxxx-x i Nordea. 
 

En ny informationsfolder är framtagen. Beslutar att beställa tryck av 200 st i A4 format samt 100 st i 
A5 format samt uppdrogs till Barbro Bergström att ombesörja beställningen från tryckeriet. 
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Medlemssiffror; Medlemsrapporter inkommer varje månad från SKK, enligt rapporten verkar 
medlemsantalet vara på ungefär samma nivå som föregående år. 
Helene Wahlgren är utsedd till SPKs kontaktperson gentemot SKKs medlemshantering och kommer 
att ombesörja utskicket med SPK-information till alla nyblivna pudelägare med känd e-postadress.  
 
 

§116 Hemsida, PudelNytt och facebook 
Hemsidan: Information på befintlig hemsida uppdateras kontinuerligt. Nya hemsidan (huvudsidan)  
är klar för publicering, men tekniska problem med kopplingarna till avdelningarnas sidor har försenat 
lanseringen. Malin Hult arbetar med att bygga om avdelningarnas sidor för att kopplingarna mellan 
huvudsidan och avdelningarnas sidor ska fungera. Uppdrogs till Ulrika Gill att kontakta Malin Hult 
och höra hur arbetet framskrider. 
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.  
 

Pudelnytt: Manusstopp för PudelNytt nr 3 är 1 september och beräknas komma medlemmarna 
tillhanda i av mitten av oktober. Innehåll i PudelNytt nr 3 kommer att fokusera på friskvård och 
annonstema är Framgångsrika pudlar. Vi hoppas på många fina temaannonser. 
Beslutar att publicera information om annonstemat Framgångsrika pudlar på hemsida och facebook.  
 

Facebook: SPKs facebooksida har många nöjda besökare. Sidan uppdateras ofta med händelser, 
nyheter och fina bilder. Nyheter och information från hemsidan delas och når då många fler. 
 
 

§117 Domarkonferens 2021 
Ansökan och preliminär budget för domarkonferens år 2021 är inskickad till SKK i samarbete med 
specialklubbarna för raserna Shih Tzu, Tibetansk Spaniel, Lhasa Apso, Tibetansk Terrier, Tibetansk 
Mastiff. Ansvariga för domarkonferensen är Fredrik Nilsson och Susanne Signell. 
 
 

§118 Verksamhetskonferens 2018 
Verksamhetskonferensen är planerad till den 28 oktober. Beslutar att bjuda in två deltagare från 
varje avdelning. Centralstyrelsen har styrelsemöte den 27 oktober och då anordnas även ett separat 
avdelningsmöte, där tre deltagare per avdelning ges möjlighet att delta.  
Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka kallelse/inbjudan samt till Charlotta Gauffin att boka 
konferenslokal/övernattning. 
 
 

§119 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 med Pudel-SM fortskrider enligt planering. Anmälningssiffrorna ser lovande ut, datum för 
sista anmälan är 18-19 augusti. Beslutar att publicera en påminnelse på hemsida och facebook med 
information om att anmälningstiden för lydnad, rallylydnad och inofficiell agility snart utgår. 
 
 

§120 Avelsfrågor 
SKK har gjort ett förtydligande angående HD-index och den generella rekommendationen om att 
beräknat kullindex bör vara över 100. Vid användning av utländska avelsdjur som saknar HD-index i 
SKKs databas gäller fortfarande att avelsdjuret bör ha HD grad A eller B, men med tillägget att det 
svenska avelsdjuret då bör ha ett HD-index över 100. SPKs Avelskommitté tillstyrker att 
förtydligandet även införs i SPKs avelsrekommendationer. 
Beslutar att skriva in förtydligandet i SPKs avelsrekommendationer. 
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Enligt tidigare protokoll SPK/CS nr 6-2018 har förslag inkommit från Avelskomitten angående en 
förstudie om förekomst av anlag för rcd-4. Skrivelsen är bordlagd till nästa möte då även 
Avelskommittén är inbjuden. Aime Ambrosen har tillsammans med Avelskommittén uppdraget att 
skicka information om den pågående processen till avdelningarna - innehållande 
bakgrundsinformation till förslag om screening samt förslag till förstudie. Beslutar att lägga till 
punkten ”Information om rcd-4” på agendan för årets verksamhetskonferens. 
 
 

§121 Rapporter 
 Ordförande Charlotta Gauffin 

 Haft många medlemskontakter via mail och telefon. 

 Planeringen för Norra avdelningens ombuds-/medlemsträff den 20-21 oktober pågår. 

 Svarat på fråga som vidarebefordrats från valphänvisaren. Frågan från uppfödaren gällde 
möjlighet till hänvisning av valpkull trots att uppfödaren av misstag inte följt 
rekommendationen för ögonlysning före parning.  

 Skickat beställning på 200 klipphäften till tryckeriet i juni. 

 Bestyrelserapport från SPK norras utställning i Böle/Piteå. Rapporten gällde ommätning av 
pudel. 

 Mail från finska pudelklubben angående Nordisk Pudelkonferens. Gruppen Nordisk 
Pudelkonferens är skapad på facebook. 

 Eva Ingebrigtsen har tackat för uppvaktningen i samband med hennes 70-årsdag. 
 
 

Övriga ledamöter 
 

Barbro Bergström:  

 Skapat en ny mapp i molnet (Rushfiles) och gett behörighet till de som är ansvariga för årets 
listor så att de har möjlighet att kontrollera medlemskap vid poängberäkningen. Diskuterar 
möjligheten att en person i varje avdelning också ska ges behörighet för att kunna 
kontrollera medlemskap vid kursanmälan och övrig verksamhet som kräver medlemskap. 
Uppdrogs till Barbro Bergström att kontakta avdelningarna och be dem utse en person i 
styrelsen som får tillgång till mappen Medlemsregister i molnet.  

 
 

Helene Wahlgren:  

 Ska åka och hämta gamla PudelNytt med mera som skänkts till SPK från tidigare medlems 
dödsbo – materialet tas med till nästa möte. 

 Har tagit över kontaktmannaskapet avseende medlemshanteringen gentemot SKK.  

 Har haft kontakt med vår huvudsponsor Brattpets som har varit närvarande på Pudellägret. 
 
 

Fredrik Nilsson:  

 Södra avdelningens ansökan om ändrad utställningsplats från Strömsnäsbruk till Klippan för 
utställningen 2019-03-30 har godkänts av SKK. 

 Mellansvenska avdelningens ansökan om datumändring för höstutställningen 2019 har 
skickats till SKK.  

 En person har visat intresse för att ingå i Arbetsgruppen Pudelns färger.  
Beslutar att Fredrik Nilsson tillfrågar personen i fråga. 

 
 

Ulrika Gill:  

 Rapport angående ”200-analys” – målet med 200 BPH-beskrivna toy-/dvärg-/mellanpudlar 
respektive storpudlar närmar sig – men tyvärr minskar antalet BPH-tillfällen när hösten och 
vintern närmar sig. Förhoppning om att målet nås under våren.  

 Uppdraget att ordna med gåva till Malin Hult är utfört. 
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§122 Inkomna skrivelser 

1. Svedea: Förslag på aktiviteter i klubben.  
Förslaget är intressant, uppdrogs till Charlotta Gauffin att kontakta Svedea.  

2. Inbjudan till Sveriges Hundungdoms årsmöte, Representantskapsmötet Den 22-23 september 2018 
Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén.  

3. SLU: Forskningsnyheter nr 5-2018. Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén.  

4. Inbjudan till rasklubbstorget på SHM 2018. Vidarebefordrat till mellansvenska avdelningen.  

5. Information från Brattpets om sommaren 2018. Vidarebefordrat till avdelningarna.  

6. Skrivelse ang behov att testa storpudel för DM samt avelskommitténs svar. Tagit del av. 

7. SKK: Dokument angående HD/ED enligt KF-beslut 2017. Vidarebefordrat till avelskommittén.  

8. Svedea: Tips på länkar till artiklar att lägga upp och dela på hemsida och facebook.  
Vidarebefordrat till ansvariga för hemsida och facebook.  

9. Information från SKK ang ändrade avgifter för internationella utställningar och tävlingar.  
Berör klubbar som arrangerar internationella utställningar och tävlingar.  

10. SKK: Kampanj - Köp aldrig en hund med okänt ursprung!  
Vidarebefordrat till ansvariga för hemsida och facebook.  

11. SKK: Nomineringar SKKs Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten. Vidarebefordrat till 
avdelningarna som ombetts lämna eventuella förslag till SPK/CS senast 15 november 2018.  

12. SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 180525. 
 Endast för info. Avser ej pudel. Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén.  

13. Ny annons till hemsida, facebook och Pudelnytt samt information från Brattpets.  
Vidarebefordrat till redaktörsgruppen samt ansvariga för hemsida och facebook.  

14. Information samt ansökningsblankett avseende sponsring 2019 från Brattpets.  
Uppdrogs till Mona Plånborg Grenholm och Charlotta Gauffin att fylla i ansökningsblanketten 
angående sponsring.  

15. Information från Brattpets ang rabatter för Uppfödare och Valpköpare samt uppdaterad prislista. 
Skickas ut till alla medlemmar som vi har e-postadresser till. Uppdrogs till Marianne Backman att 
ombesörja utskicket. 

16. SKK: Icke hänvisning från UKK. Två uppfödare/medlemmar med pudel har meddelats icke 
hänvisning av SKK. Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén.  

17. SKK - arbetsgruppen för rashundar: Filtrering av raser på köpahund.se. Tagit del av. 

18. SKK: Inbjudan till avelsfunktionärsutbildning. Vidarebefordrat till avdelningarna och 
avelskommittén.  

19. Förfrågan om utökning av rasregister - C Johansson.  
Del av domarkommittén och flertalet av avdelningarna har inkommit med synpunkter. Beslutar att 
avslå förfrågan. Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka svar till SKK med kopia till C Johansson. 

20. Förfrågan om utökning av rasregister - C L Westin.  
Domarkommittén och flertalet av avdelningarna har inkommit med synpunkter. Beslutar att tillstyrka 
förfrågan. Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka svar till SKK med kopia till C L Westin. 

21. SKK: Auktorisationer exteriördomare. Vidarebefordrat till avdelningarna.  

22. Information om föreläsning o dyl från Working Dogs REHAB. Vidarebefordrat till avdelningarna. 
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§123 Protokoll från avdelningarna 
Inga inkomna. 
 
 

§124 Protokoll från SKK 
Direkt från SKK: SKK/CS protokoll nr 3-2018. 
Alla ledamöter hade till mötet fått en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll från 
Sanna Arvidsson för genomläsning; SKK/CS nr 3-2018 och SKK/UKK nr 3-2018. 
 
 

§125 Övriga frågor  
Inga. 
 
 

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

§127 Nästa möte 
Lördagen den 15 september kl 10.00, SPK mellansvenskas lokal på Gubbängen i Stockholm. 
 
 

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

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Aime Ambrosen, av mötet vald justerare 

 

 

 

 

 

 

  


