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Protokoll 10-2018 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 4 december, kl 19.00, telefonmöte 

 
Närvarande:  Charlotta Gauffin, ordförande  
 Aime Ambrosen, vice ordförande 
 Mona Plånborg Grenholm  
 Sanna Arvidsson §§165-172 
 Fredrik Nilsson 
 Helene Wahlgren 
 Barbro Bergström, sekreterare/suppleant 
 Ulrika Gill, suppleant (ordinarie §§173-183) 
 
 

Anmält förhinder:  Susanne Signell 
 

Vid protokollet: Barbro Bergström 
 Innehåller §§165-183 
 
 
 
§165 Mötets öppnande 
Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna. 
Meddelade att Barbro Bergström går in som ordinarie för Susanne Signell idag samt att Ulrika Gill går 
in som ordinarie för Sanna Arvidsson i slutet av mötet, eftersom Sanna Arvidsson måste lämna mötet 
tidigare och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§166 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

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

§168 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll nr 9-2018 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§169 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Kassör Marianne Backman har lämnat rapport via mail.  
Redovisningen för verksamhetskonferensen och årets utställningar är klar, fakturan för SKKs 
stambokföring har kommit och fakturerats till avdelningarna.  
Den totala kostnaden för medlemshanteringen till SKK är ännu inte känd och Pudel-SM inte klart – 
inväntar uppgifter från en person. Tillstånd för utgivning av PudelNytt upphör 2018-12-31. 
Nuvarande ansvarige utgivare har avböjt att kvarstå. Ny ansökan med Madeleine Bergendahl som ny 
ansvarig utgivare är inskickad till Patent- och registreringsverket.  
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Företagskonto i Ulricehamns Sparbank är avslutat och nytt företagskonto xxxx-x xxx xxx xxx-x är 
öppnat hos Swedbank. Bankgiro 5757-9120 och Swishnr 123 098 47 65 finns kvar och har blivit 
omstyrda till nya kontot.  
 

Medlemssiffror; Medlemsrapporter inkommer varje månad från SKK.  
Totala antalet medlemmar är 3283 den 30 november, vilket är 12 färre än vid samma tid förra året. 
Medlemshanteraren skickar information till nya medlemmar varje månad. Planerar att uppdatera 
informationen/välkomstbrevet med mer information om exempelvis klipphäfte och raskompendium. 
 
 

§170 Hemsida, PudelNytt, Facebook och Nyhetsbrev 
Hemsidan: Webbhotellen One och Loopia kommer att uppdateras till senaste protokoll, troligen 
innebär det att vår nuvarande hemsida inte kommer att fungera optimalt efter uppdateringen.  
Nya hemsidan måste publiceras snarast. Arbete pågår med att bygga om avdelningarnas och 
sektionernas sidor för att länkning från huvudsidan ska fungera. Uppdrogs till Sanna Arvidsson att 
kontrollera med Malin Hult och avdelningarna hur arbetet fortskrider. 
 

Pudelnytt: Manusstopp för PudelNytt nr 4 var 1 november och beräknades komma medlemmarna 
tillhanda i mitten av december. Nu har tryckeriet meddelat att de har haft tekniska problem och att 
PudelNytt blir några dagar försenad. Vi hoppas att den ska hinna landa i medlemmarnas brevlådor i 
god tid före jul och innehålla många fina Julannonser.  
Offert på tryck av PudelNytt har inkommit. Beslutar att PipeLine får fortsatt förtroende att trycka 
PudelNytt under år 2019. Uppdrogs till Charlotta Gauffin att meddela tryckeriet. 
 

Facebook: SPKs facebooksida har många nöjda besökare. Sidan uppdateras ofta med händelser och 
viktig information med bra illustrationer om händelser i hundvärlden och då speciellt gällande pudel. 
Nyheter och information från hemsidan delas och når då många fler.  
 

Nyhetsbrev: Ulrika Gill och Fredrik Nilsson ansvarar för CS Nyhetsbrev. Planerar att skicka ut ett 
nyhetsbrev före jul med en julhälsning till samtliga medlemmar som lämnat sin e-postadress.  
Även ett ”Nyhetsbrev till Uppfödare” planeras före årets slut med information från avelskommittén 
och om kommande Pudelseminarie. Uppdrogs till Sanna Arvidsson att se över den tekniska lösningen 
för massutskick via mail.  
 
 

§171 Pudelseminariet 2019 
Pudelseminariet är planerat till helgen 9-10 november 2019. 
Föreläsare är kontaktade och några har redan tackat ja. 
 
 

§172 Utmärkelse SPK: Förtjänsttecken och hedersmedlemskap 
Två av avdelningarna har namngett totalt tre personer som de vill ska tilldelas SPKs förtjänsttecken. 
SPK/CS har inget att erinra utan gratulerar de utsedda.  
 
 

§173 Kennelfullmäktige 2019. Motioner, Hamiltonplakett och SKKs förtjänsttecken  
Motioner till KF ska vara SKK tillhanda senast 31 mars 2019. SPK/CS har begärt att avdelningarna ska 
skicka in eventuella förslag senast 31 januari 2019. Charlotta Gauffin kontaktar avelskommittén och 
diskuterar eventuella förslag. Nomineringar till Hamiltonplaketten och SKKs förtjänsttecken ska vara 
SKK tillhanda senast 31 december 2018. De förslag som inkommit från medlemmar och 
avdelningsstyrelserna diskuterades.  
Beslutar att från Svenska Pudelklubben nominera; 
Xxxxxxxxxxx 
som mottagare av Svenska Kennelklubbens Hamiltonplakett 2019. 
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Sanna Arvidsson lämnar mötet. 
 

§174 SPKs Stadgar 
Omarbetade, nya stadgar för Svenska Pudelklubben kommer att skickas ut för synpunkter till 
avdelningarna under morgondagen (2018-12-05).  
Beslut om nya stadgar fattas på Pudelfullmäktige i april och ska sedan fastställas av SKK innan de 
börjar gälla. 
 
 

§175Avelsfrågor 
Avelskommittén har fått kännedom om att en svenskfödd storpudel har testats och visat sig ha  
prcd-PRA.  
SKK har arrangerat avelskonferens den 10-11 november "Avel för exteriör - då, nu och i framtiden", 
Barbro Teglöf och Malin Hult deltog varsin dag. 
 
 

§176 Rapporter 
Ordförande Charlotta Gauffin 
Erica Iseby har tillfrågats och tackat ja till att räkna resultatlistorna för Årets uppfödargrupp SPK och 
Årets Avelsgrupp SPK. Charlotta Gauffin har skapat en excelmall för rapportering av resultat för avel- 
och uppfödargrupper. Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka mallen till avdelningarna som sedan 
i sin tur ska skicka resultaten direkt till Erica Iseby för sammanställning av Årets-listorna. 
 

Övriga ledamöter 
 

Barbro Bergström: 
Påbörjat arbetet med en dokumenthanteringsplan för gallring- och arkivering, ett första utkast är 
skickad för synpunkter till övriga CS-ledamöter. 
Vi är i behov av att utse en ny arkivansvarig då nuvarande arkivansvarig avböjt att kvarstå. 
Skickat beställning på 100 klipphäften till tryckeriet i november. 
Mottagit mail från medlem som upplever att det är svårt att få kontakt med SPKs valphänvisare, 
vidarebefordrat mailet till valphänvisaren och bett henne kontakta medlemmen. 
 

Fredrik Nilsson: Mikael Nilsson har tackat ja till att ingå i arbetsgruppen för domarkonferensen 2021. 
 

Ulrika Gill: Vi är i behov av någon som kan räkna Årets lydnadslista för kommande år. Planerar att 
tillfråga några lämpliga personer. 
  
 

§177 Inkomna skrivelser 
1.  Förfrågan om utökning av rasregister – C Johansson.  
Beslutade att avslå ansökan, det som SPK-CS efterfrågade i samband med tidigare ansökan har ännu 
inte uppfyllts.  Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka svar till SKK med kopia till C Johansson. 

 2. SKK: Protokollsutdrag från domarkommittén. 

3. SKK: Beslut och viktig information från Disciplinnämnden. 
Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén. 

4. SLU: Forskningsnyheter nr 8-2018. Vidarebefordrat till avdelningarna och avelskommittén. 

5. SKK: Information angående SRD. 
Vidarebefordrat till avdelningarna och ansvariga för Pudelnationalen 2020. 

6. Pipeline: Offert - tryck av PudelNytt 2019. Behandlas under §170. 

7. Mail från CS-ledamot Susanne Signell som av personliga skäl väljer att lämna sin post i CS.  
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§178 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Nr 9-2018 
Västra: Nr 10, 11 & 12-2018 
Mellan: Nr 10-2018 
Södra: Nr 5 & 6-2018 
 
 

§179 Protokoll från SKK 
Ingen sammanställning har gjorts till dagens möte, alla ledamöter uppmanas att besöka SKKs 
hemsida och läsa de senaste protokollen.  
 
 

§180 Övriga frågor  
Inga 
 
 

§181 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering? 
Ja, §173 förslag till mottagare av Svenska Kennelklubbens Hamiltonplakett 2019 kommer inte att 
offentliggöras, ej heller efter justering. Enligt SKKs regler för nominering är det av yttersta vikt att de 
personer/kennlar som blir föreslagna till utmärkelsen inte själva blir kontaktade. 
 
 

§182 Nästa möte 
Lördagen den 26 januari kl 10 i Stockholmsområdet. 
 
 

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

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Helene Wahlgren, av mötet vald justerare 

  


