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Protokoll 9-2018 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 27 oktober, kl 10.00 på Radison Blu Arlandia hotel 

 
Närvarande:  Charlotta Gauffin, ordförande  
 Aime Ambrosen, vice ordförande 
 Mona Plånborg Grenholm fr §151 
 Sanna Arvidsson  
 Fredrik Nilsson 
 Helene Wahlgren 
 Barbro Bergström, sekreterare/suppleant 
 Ulrika Gill, suppleant (ordinarie §§147-150) 
 
 

Anmält förhinder:  Susanne Signell 
 

Vid protokollet: Barbro Bergström 
 Innehåller §§147-164 
 
 
 
§147 Mötets öppnande 
Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, meddelade att Barbro Bergström går in som 
ordinarie för Susanne Signell idag samt att Mona Plånborg Grenholm är sen till dagens möte, vilket 
innebär att Ulrika Gill går in som ordinarie fram till att Mona Plånborg Grenholm ansluter och 
förklarade mötet öppnat. 
 
 

§148 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med följande tillägg på §152; Nyhetsbrev. 
 
 

§149 Val av justerare 
Mötet valde Fredrik Nilsson till justerare. 
 
 

§150 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll nr 8-2018 gicks igenom, godkändes efter vissa redaktionella ändringar och lades till 
handlingarna. 
 

Mona Plånborg Grenholm ansluter till mötet 
 

§151 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Kassör Marianne Backman har lämnat rapport via mail inför dagens möte. 
Ekonomin följer budget väl, förutom medlems- och annonsintäkterna som prognostiseras bli något 
lägre än budgeterat. Redovisningen för septembers och oktobers utställningar samt Pudel-SM är inte 
klara än. Avgift och källskatt för Pudel-SM är redovisad och inbetald till Skatteverket.  
Uppfödarlänkarna på hemsidan är få. Beslutar att puffa för "Svenska uppfödare på webben" med 
jämna mellanrum både på hemsida och facebook - med förhoppningen att fler vill vara med. 
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Diskuterar möjligheten att förenkla fakturahanteringen för annonser i PudelNytt. Uppdrogs till Ulrika 
Gill att inhämta förslag/synpunkter från kassören och PudelNytts redaktör samt till Fredrik Nilsson 
och Sanna Arvidsson att kontrollera möjligheten med annonsmallar där det ska vara enkelt att ladda 
upp bild och text för färdig annons. 

Tillstånd för utgivning av PudelNytt upphör att gälla 2018-12-31. Ny ansökan måste skickas in till 
Patent- och registreringsverket. Uppdrogs till Barbro Bergström att tillfråga nuvarande ansvarig 
utgivare i första hand och om han inte vill kvarstå - tillfråga annan lämplig person. 
Kassören samt ansvariga för diverse utskick har behov av fler C4 kuvert. Uppdrogs till Marianne 
Backman att beställa kuvert med SPKs logotype. 
 

Medlemssiffror; Medlemsrapporter inkommer varje månad från SKK. Totalt 3238 medlemmar den  
30 september. Vissa utlandsmedlemmar har tidigare tillhört en viss avdelning, enligt rapporten från 
SKK saknas avdelningstillhörighet. Uppdrogs till Helene Wahlgren att kontrollera med SKK. 
Nytt för nästa år (enligt beslut av Pudelfullmäktige) är att medlemsavgift för familjemedlemskap höjs 
till 50 kr, gäller från och med 1 januari 2019. Avgift för huvudmedlem är dock oförändrad (295 kr). 
Information om den ändrade medlemsavgiften publiceras i kommande PudelNytt och på hemsidan. 
Medlemsvärvning och medlemsvård kommer att diskuteras på morgondagens 
verksamhetskonferens. 
 
 

§152 Hemsida, PudelNytt, Facebook och Nyhetsbrev 
Hemsidan: Nya hemsidan och behov av webb-grupp finns med på agendan för morgondagens 
verksamhetskonferens. Nya hemsidan behöver publiceras snarast då det är svårt att parallellt hinna 
med att hålla gamla sidan aktuell. Just nu pågår arbete med att bygga om avdelningarnas och 
sektionernas sidor för att länkning från huvudsidan ska fungera. Efter att nya hemsidan publicerats 
kommer plats på webbhotellet Loopia att avslutas. 
 

Pudelnytt: Vi har behov av nya Korrekturläsare då de nuvarande har bett att få avgå. Vi riktar ett 
stort tack till Berith Eliasson och Inga-Lill Hansson som korrekturläst PudelNytt i många år och 
välkomnar Anna Johansson och Reija Hyttinen som axlar rollen som PudelNytts nya korrekturläsare. 
Manusstopp för PudelNytt nr 4 är 1 november och beräknas komma medlemmarna tillhanda i av 
mitten av december. Vi hoppas på många fina Julannonser. Diskuterar tema för innehåll och 
annonser i PudelNytt för kommande år. Beslutar att erbjuda kommersiella företag att annonsera en 
1/6-dels sida till en kostnad på 200 kronor i de temanummer deras företag är relevanta. 
 

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.  
SPKs facebook ansvariga har skickat lite statistik till dagens möte. Facebooksidan har en räckvidd per 
vecka på 6200 och 1500 personer har interagera, totala antalet som gillat sidan är 4900. 
För att eliminera risken för fel är viktigt att dela resultatlistor från hemsidan och inte publicera dem 
som eget inlägg. Uppdrogs till Charlotta Gauffin att påminna facebookansvarig.  
 

Nyhetsbrev: Ulrika Gill och Fredrik Nilsson ansvarar för CS Nyhetsbrev.  Avdelningarna kommer 
erbjudas att skicka in max två aktiviteter för publicering i Nyhetsbrevet. Anledningen till 
begränsningen är att Nyhetsbrevet ska tilltala alla medlemmar i vårt avlånga land. 
Planering för Uppfödarbrev pågår. Planeringen är att Avelskommittén ska vara delaktiga och utskick 
göras ca två ggr per år.  
 
 

§153 Verksamhetskonferens 2018 
Verksamhetskonferensen kommer att hållas på Radisson Blu Arlandia hotel den 28 oktober. Agenda 
har skickats till deltagarna via mail den 22 oktober. Vi går igenom agenda och planering för dagen.  
Vi ser fram emot en innehållsrik och givande dag. Minnesanteckningar från konferensen kommer att 
skrivas av Helene Wahlgren.  
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Deltagare;  
Centralstyrelsen; Charlotta Gauffin, Aime Ambrosen, Barbro Bergström, Sanna Arvidsson, Fredrik 
Nilsson, Helene Wahlgren, Mona Plånborg Grenholm och Ulrika Gill. 
Avelskommittén; Barbro Teglöf  
Norra avdelningen; Thomas Wahlström och Maria Karlsson 
Mellansvenska avdelningen; Christina Sohlman och Anna-Lena Ellasdotter. 
Västra avdelningen; Inger Hildebrand och Kamilla Börjesson. 
Södra avdelningen; Cecilia Hörnlund och Jessica Larsson Pettersson 
 
 

§154 Utmärkelse SPK: Förtjänsttecken och hedersmedlemskap 
En avdelning har namngett en person som de vill ska tilldelas SPKs förtjänsttecken. SPK/CS har inget 
att erinra utan gratulerar den utsedda.  
Avdelningarnas förslag på kandidat/-er ska vara CS tillhanda senast den 1 december 2018. 
Förtjänsttecknen kommer sedan att delas ut på respektive avdelnings årsmöte.  
 
 

§155 Pudelfullmäktige 2019 
Pudelfullmäktige kommer att äga rum 6-7 april 2019. Sista datum för inlämnande av motioner och 
anmälan av delegater är lördag den 2 mars. Senast en vecka före fullmäktigemötet ska 
årsmöteshandlingarna vara delegaterna tillhanda. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 

§156 Avelsfrågor 
Målet med 200 BPH-beskrivna toy-/dvärg-/mellanpudlar verkar ha nåtts. Uppdrogs till Barbro Teglöf 
att kontakta SKK med frågan om och när vi kan förvänta oss att 200-analysen är klar. 
Noterar att det kommit ett par nya SA-fall på storpudel där resultaten publicerats i PudelNytt nr 3. 
Barbro Teglöf, avelskommittén, kommer att informera om Rcd-4 och eventuellt screeningprogram på 
morgondagens verksamhetskonferens. 
Avelskommittén har även svarat på fråga från medlem om hur man går tillväga för att ändra 
registrerad färg. 
 
 

§157 Rapporter 
 Ordförande Charlotta Gauffin 
Deltagit på Norra avdelningens ombuds-/medlemsträff i Umeå och föreläst om HD-index och BPH.  
Redovisning från Norra avdelningens ombudsträff har inkommit. Vidarebefordrat till kassören för 
utbetalning av bidrag enligt tidigare beslut. 
Kontaktat tidigare ordförande angående eventuella tidigare beslut om hur länge utställningskritiker 
ska sparas och hur de har varit till användning. Kritikerna tar lagringsplats, de bleknar och blir med 
tiden oläsliga. Kopior på skrivna kritiker från länsklubbarnas utställningar skickas till Charlotta Gauffin 
och kritikerna från pudelklubbens utställningar finns kvar i respektive avdelning. Beslutar att spara 
dem i två år. 
Vi har behov av att upprätta en dokumenthanteringsplan och beslutar att Barbro Bergström får i 
uppdrag att påbörja en sådan samt att tillfråga nuvarande arkivansvarig om hon vill kvarstå. 

 

 
Övriga ledamöter 
 

Barbro Bergström: 
Ärende behandlat per capsulam 2018-10-15. 
Mellansvenska avdelningen har lämnat förslag på nominering av SKKs funktionärsstipendium till en 
av SPKs eldsjälar inom utställningsverksamheten. Beslutar att godkänna nomineringen och skicka 
ansökan vidare till SKK.   
 

Helene Wahlgren: Påbörjat planeringen för pudelseminariet. 
 

 



4 

CG  BB   FN 

AimeAmbrosen: Påbörjat SKKs utbildning avel och genitik. 
Tillfrågat Anette Andersson som tackat ja till att ansvara för Pudel-SM 2019. 
 

Fredrik Nilsson: Besked har inkommit från SKK/DK. De har beslutat att bevilja ansökan om att 
arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 16-17 oktober 2021. 
Följande raser kommer behandlas under konferensen: pudel, shih tzu, tibetansk spaniel, lhasa apso, 
tibetansk terrier och tibetansk mastiff. SKK har även utsett Henrik Johansson till vår kontaktperson. 
Beslutar att tillfråga Mikael Nilsson om han vill ingå i arbetsgruppen för domarkonferensen 
tillsammans med Fredrik Nilsson och Susanne Signell. 
Gruppen pudelns färger har diskuterat möjligheten att samarbeta med flera rasklubbar. Beslutar att 
gruppen kontaktar några rasklubbar för att se om intresse finns. 

Diskuterar kriterier för de domare som ansöker om att utöka sitt rasregister med pudel, deras 
fortbildning och behovet att eventuellt utse kontaktperson i SPK för de exteriördomare som 
genomgår utbildning på pudel. 
 

Sanna Arvidsson: Påbörjat utställningskalendern till hemsidan för kommande år tillsammans med 
Anna Lindh. 
 

Ulrika Gill: Fått meddelande från Malin Hult som vill avsluta sitt uppdrag med att räkna lydnadslistan 
nästa år. Vi arbetar med att ordna en efterträdare.  
  
 

§158 Inkomna skrivelser 
1. Mail från exteriördomare med frågan om vad SPK önskar vid förfrågan om utökning av resregister. 
Fredrik Nilsson har svarat. 

2. Mail från medlem angående Pudel-SM. 
Aime Ambrosen har svarat. 

3. SKK: Icke hänvisning från UKK.  
Endast för information. Avser ej pudel. Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén. 

4. SKK: Meddelande om att två domare beviljats utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9. 
Vidarebefordrat till avdelningarna. 
 

5. SLU: Forskningsnyheter nr 7-2018. 

Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén. 

6. SKK: Kennelfullmäktige 2019, sista datum för inlämnande av motioner är den 31 mars 2019. 
Uppdrogs till Charlotta Gauffin att diskutera eventuella motioner med avelskommittén. 

7. SKK: Inbjudan specialklubbskonferens 2-3 februari 2019. Sista anmälan 28 november.  
Beslutar att Aime Ambrosen, Charlotta Gauffin och Mona Plånborg Grenholm representerar SPK på 
specialklubbskonferensen.   

8. SKK: BPH-artiklar. 
Vidarebefordrat till avdelningarna samt till ansvariga för hemsida och facebook. 

9. SKK: Information om upprättande av domarkompendium för exteriördomare. 

10. SKK: Svar angående rapport om pudel på agilitytävling. 

11. Förslag till sponsrings- och samarbetsavtal 2019 från Brattpets. 
Diskuterar innehåll i förslaget och uppdrogs till Mona Plånborg Grenholm att svara till Brattpets. 

12. SKK: Information om rasdata. Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén. 

13. SKK: Auktorisationer exteriördomare. Vidarebefordrat till avdelningarna. 
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§159 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Inga 
Västra: Nr 9-2018 
Mellan: Nr 8 & 9-2018 
Södra: Nr 7-2018 
 
 

§160 Protokoll från SKK 
Inga 

 
 

§161 Övriga frågor  
Inga 
 
 

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

§163 Nästa möte 
Tisdag den 4 december kl 19, telefonmöte 
 
 

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

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Fredrik Nilsson, av mötet vald justerare 

  


