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Protokoll 8-2018 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 15 september, kl 10.00 i SPK mellansvenskas lokal på Gubbängen, Stockholm 

Närvarande:            Charlotta Gauffin, ordförande  
                                  Aime Ambrosen, vice ordförande 
 Mona Plånborg Grenholm 
 Sanna Arvidsson  
 Helene Wahlgren 
 Ulrika Gill, suppleant 
Inbjuden §139        Barbro Teglöf 

Anmält förhinder:   Barbro Bergström  
        Fredrik Nilsson 
        Susanne Signell 

 

Vid protokollet:       Aime Ambrosen 
 Innehåller §§129-147 
 
 
 
§129 Mötets öppnande 
Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, meddelade att Ulrika Gill går in som ordinarie 
idag och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§130 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

§131 Val av justerare 
Mötet valde Sanna Arvidsson till justerare. 
 
 

§132 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll nr 7-2018 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§133 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi: Kassören har lämnat rapport via mail. Ekonomin ser mycket god ut. Inkomna 
medlemsavgifter är dock lägre i år jämfört med förra året. Minskningen kan delvis vara beroende av 
att SKK har övertagit medlemshanteringen under perioden och redovisningen av medlemsavgifter 
därmed sker på annorlunda sätt än tidigare. Inkomsterna från annonseringen i PN är jämförbara med 
föregående års intäkter. Likaså är inkomsterna från utställningarna desamma som året innan. På 
minuskontot ligger försäljning av klipphäftena där inkomsten är lägre än budgeterat. Redan nu bör 
konkreta förslag till aktiviteter tas fram till nästa års budget då ekonomin är god och pengarna ska 
komma medlemmarna tillgodo.  
 

Medlemssiffror: Medlemsrapporter inkommer varje månad från SKK, enligt rapporten verkar 
medlemsantalet vara på ungefär samma nivå som föregående år. 
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Medlemsutskick: Bör ske med viss regelbundenhet. Beslutar att Nyhetsbrev skickas ut varje kvartal. 
Möjligheten att göra utskick mellan de kvartalsmässiga nyhetsbreven kvarstår.  
 Förslag från Fredrik framtaget gällande uppfödarutskick. Dessa utskick sker när det finns material. 
Uppdras till Ulrika Gill och Fredrik Nilson att ansvara för både nyhets- och uppfödarutskick. 
 
 

§134 Hemsida, PudelNytt och facebook 
Hemsidan: Ansvarig för nya hemsidan, Malin Hult, har erbjudit sig att kalla till telefonmöte med 
webbansvariga för respektive avdelnings hemsidor. 
Norra och Södra avdelningens hemsidor är i stort sett klara. Mellansvenska avdelningens sida är på 
gång.  Västra avdelningens kvar att göra. Alla avdelningarnas sidor publiceras i en grundupplaga och 
fylls på allteftersom. Diskuterades hur vi sparar gamla sidor och bilder.  Behovet av web-grupp och 
hemsidan tas upp på verksamhetskonferensen. 
 

Pudelnytt: Manusstopp för PudelNytt nr 3 var den 1 september och beräknas komma medlemmarna 
tillhanda i av mitten av oktober. Innehållet i PudelNytt nr 3 kommer att fokusera på friskvård och 
annonstema är Framgångsrika pudlar. Diskuterades skillnader mellan annons och reportage samt att 
redaktören påpekat att endast färdiga annonser får skickas in i pdf-format, ej texter. Nr 4 är 
julnummer. 
 

Facebook: Genom Facebook får våra medlemmar och pudelintresserade besökare information och 
kunskap om vilka aktiviteter som är på gång i de olika avdelningarna. Sidan uppdateras ofta och 
många besökare uttrycker att de lätt hittar den information de söker. 
Uppdras till Lena Petri att informera om var SPK:s medlemmar hittar sitt nya medlemsnummer 
 
 

§135 Pudel-SM 2018 
Pudel-SM 2018 hölls 15-16 september i Backamo, Ljungskile. Tävlingarna var välorganiserade och alla 
grenar hade gott om plats och tid. Det fanns också flexibilitet att kasta om lite i startordningen då 
många tävlade i fler grenar och på så sätt fick möjlighet att delta i de anmälda klasserna. Många 
tävlade också med flera pudlar. Trots ett ihärdigt regnande kunde alla tävlingar genomföras och alla 
höll humöret uppe. Boendet skedde på vandrarhemmet eller på husvagnscampingen. På 
lördagskvällen hölls en uppskattad middag med pudel- och tävlingsprat. 
Uppdras till: Barbro Bergström att skicka tackbrev till Svedea och Brattpets för sponsringen till Pudel-
SM samt till Annette Andersson (projektledare). Lotta Gauffin bidrar med text. Aime Ambrosen 
skriver och tackar projektgruppen för ett väl genomfört och trevligt Pudel-SM. Beslutar att: Aime 
Ambrosen tillfrågar Annette Andersson om hon vill fortsätta att engagera sig som projektledare i 
Pudel-SM 2019.  
 
 

§136 Verksamhetskonferens 2018 
Verksamhetskonferensen hålls den 28 oktober. Centralstyrelsen har styrelsemöte den 27 oktober 
och då anordnas även ett separat avdelningsmöte, där tre deltagare per avdelning ges möjlighet att 
delta. Lokal bokad Radison Blu Arlandia Hotel. Kallelse har gått ut till avdelningarna.  
 
 

§137 Pudelseminariet 2019 
Den planerade helgen för Pudelseminariet 2019 kom att ligga samma datum som Mellansvenska 
avdelningens utställning i Eskilstuna efter att ordinarie utställningsdatum blivit ändrat. Programmet 
håller på att ta form. Beslutar att nytt datum för Pudelseminariet 2019 är den 9-10 november. 
 
 

§138 Stadgar för Svenska Pudelklubben 
Omarbetade, nya stadgar för Svenska Pudelklubben presenteras på Verksamhetskonferensen den  
28 oktober 2018. Innehåll och skillnader ska klargöras. Avdelningarna har sedan fram till årsskiftet på 
sig att komma med synpunkter.  
Avdelningarnas omarbetade stadgar ska efter att ha godkänts av årsmötet, sedan godkännas av 
Pudelfullmäktige. Viktigt att tidsplanen hålls. Beslutar att tillfråga Fredrik Nilson och Barbro 
Bergström att samordna arbetet med stadgarna. 
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§139 Avelsfrågor 
Barbro Teglöf, avelskommittén, deltar i mötet under §139 
Rcd-4: screening: Då det har visat sig att rasen har ett antal anlagsbärare och minst en affekterad 
hund med rcd-4 formen av PRA, kommer SPK troligen att göra en screening av pudlar alla storlekar. 
Den allmänna remissen som finns på SKK:s hemsida ska i så fall användas vid test. Diskussioner 
utifrån Avelskommitténs förslag för screening. Information om sjukdomen och förslag samt upplägg 
på screening diskuteras på verksamhetsmötet. 
 

HD-index: 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. Förtydligandet införs i SPKs 
avelsrekommendationer.  
Uppdras till Barbro Teglöf att även införa förtydligandet gällande HD-index i RAS och hemsidestext 
med information och riktlinjer angående HD-index. 
 

Hundgenetikgruppen inbjuder till symposium 20 oktober 2018, Barbro Teglöf är anmäld.  
 

Den 21 oktober ska Charlotta Gauffin besöka Norra avdelningen och informera om bl a HD-index. 
 

Två nya fall av SA har anmälts. 
 

Antalet småpudlar som har genomfört BPH är nu 210 st. Storpudlarna har 185 st beskrivna individer. 
Det behövs 200 st beskrivna för att en utökad analys ska göras av SKK. Endast svenskfödda pudlar 
räknas in i analyspopulationen.  
 
 

§140 Rapporter 
 Ordförande Charlotta Gauffin 

 Ann-Kristin Nilsson har tackat för uppvaktningen i samband med hennes 70-årsdag. 

 Mona Stenholm har avsagt sig uppdraget att räkna årsbästalistor, avels- och 
uppfödargrupper 

 

Övriga ledamöter 
Fredrik Nilsson 

 Förslag att erbjuda mentorer till dem som genomgår domarutbildningen. Mentorskapet 
(eller kontaktperson) kan påbörjas före utbildningen och sträcka sig så länge som ett behov 
finns. Mentorn kan hjälpa till i frågor som t ex tjänstgöringar, stöd vid domaruppdrag mm. 

 Katarina Ström har tackat ja till att ingå i gruppen för pudelns färger.  
 
 

§141 Inkomna skrivelser 
1. SKK: Icke hänvisning från UKK.  
Endast för information. Avser ej pudel. Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén. 

2. Enkät från Sveriges Hundungdom. Uppdras till Ulrika Gill att svara på enkäten från SHU 

3. Förfrågan om utökning av rasregister – A L Angeria.  
Domarkommittén och avdelningarna är positiva till förfrågan. Beslutar att tillstyrka förfrågan. 
Uppdras till Barbro Bergström att skicka svar till SKK med kopia till A L Angeria. 

4. SKK: Auktorisation exteriördomare Maritha Östlund-Holmsten. Vidarebefordrat till avdelningarna. 

5. SKK: Distansutbildning föreningsteknik. Vidarebefordrat till avdelningarna. 

6. SLU: Forskningsnyheter nr 6-2018. Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén. 

7. SKK: Information om sista ansökningsdatum för ändring av godkända utställningar 2019. 
Informerat avdelningarna om sista datum samt tillvägagångssätt. 

8. SBK: Regelrevidering Lydnad & Rallylydnad. Information om regelarbetet inför kommande 
låsningsperiod. Vidarebefordrat till avdelningarna samt till ansvariga för hemsida och Facebook. 

9. SKK: Rapport angående pudel på agilitytävling. 
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10. STOKK: Kurs för blivande utställningsarrangör – CUA - i november 2018. 
Vidarebefordrat till avdelningarna. 

11. Skrivelse från Västra avdelningen angående mätning storpudlar.  
Uppdras till Barbro Bergström att svara Västra avdelningen samt att skrivelsen även tas upp och 
diskuteras i samband med verksamhetskonferensen, tillsammans med alla avdelningar. 

12. Information från Svedea.  Informationen tas med i SPK:s Nyhetsbrev 

13. Information från SKKs valberedning.  Uppdras till Barbro Bergström att svara SKK:s valberedning   

14. Nyhetsbrev från SKK. Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén. 

 
 

§142 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Nr 7 & 8-2018 
Västra: Nr 6, 7 & 8-2018 
Mellan: Inga 
Södra: Inga 
 
 

§143 Protokoll från SKK 
Direkt från SKK: SKK/CS protokoll nr 4-2018. 
 
 

§144 Övriga frågor  
Alla skrivna kritiker från länsklubbarnas utställningar kommer till Charlotta Gauffin, kritiker från 
pudelklubbens utställningar finns kvar i respektive avdelning. Fråga har kommit från Västra 
avdelningen om det är ett krav att spara kritikerna. Diskuterades om arkivering måste ske och i så fall 
hur. Uppdras till Charlotta Gauffin att fråga SKK hur/om kritikerna ska sparas.  
 
 

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

§146 Nästa möte 

Lördagen den 27 oktober kl 10.00, Radison Blu Arlandia hotel. 
 
 

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

 

_____________________________    

Aime Ambrosen    

 

Justeras: 

 

____________________________                         _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande                                 Sanna Arvidsson, av mötet vald justerare
  


