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Protokoll 1-2019 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 26 januari, kl 10.00 i STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm 

 
Närvarande:  Charlotta Gauffin, ordförande  
 Aime Ambrosen, vice ordförande 
 Mona Plånborg Grenholm  
 Helene Wahlgren 
 Barbro Bergström, sekreterare  
  
 

Anmält förhinder: Fredrik Nilsson  
Sanna Arvidsson 

 Ulrika Gill, suppleant 
 

Vid protokollet: Barbro Bergström 
 Innehåller §§1-21 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna. 
Meddelade att Barbro Bergström går in som ordinarie idag och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med följande tillägg;  
c) Pudelnationalen 2020 under §10 Kommande evenemang. 
 
 

§3 Val av justerare 
Mötet valde Mona Plånborg Grenholm till justerare. 
 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll nr 10-2018 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§5 Ekonomi 
Kassör Marianne Backman har lämnat rapport via mail.  
Preliminärt resultat för år 2018 är +116 747,93 kronor.  
Det finns fortfarande både klipphäften och raskompendium i lager. Beslutar att under år 2019 
beställa tryck av 300 st klipphäften och 60 st raskompendier om behov uppstår. 
 
 

§6 Medlemssiffror 
Medlemsrapporter inkommer varje månad från SKK.  
Totala antalet medlemmar den 31 december 2018 var 3223 st, totalt 70 st färre än tidigare årsskifte.  
De uppfödare på mellan/dvärg/toypudel respektive storpudel som skänkt flest gåvomedlemskap 
vinner varsin helsidesannons i valfritt nr av PudelNytt under år 2019.  
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Vi gratulerar Berith Eliasson - Kennel Cachas - vinnare på mellan/dvärg/toypudlarna samt  
Aime Ambrosen - Kennel Ruffles - vinnare på storpudel.  
Totalt har uppfödare skänkt 101 gåvomedlemskap varav 7 familjemedlemskap under år 2018.  
 
 

§7 Information & Media  
a) Hemsida 
Webbhotellet uppdaterades till senaste protokoll i slutet på december, vilket innebar att vår gamla 
hemsida slutade att fungera. En temporär hemsida har publicerats i väntan på att den nya hemsidan 
färdigställs. Diskuterar möjligheten med extern hjälp för att färdigställa nya hemsidan samt för 
framtida service och underhåll. Uppdrogs till Mona Plånborg Grenholm att diskutera med nuvarande 
webbmastrar och tillsammans med dem planera framtida arbete.  
Planerar även att se över webbgruppens konstellation och tydliggöra deras uppdrag, för att skapa en 
helhet inom de grupper som hanterar Pudelklubbens kontaktytor utåt. Uppdrogs till Charlotta 
Gauffin att kontakta berörda för vidare diskussion.  
 

b) Pudelnytt 
Manusstopp för PudelNytt nr 1 är 15 februari och beräknas komma medlemmarna tillhanda i mitten 
av april. 
Årets pudlar ska presenteras i nr 1. Ägarna till de vinnande SAR-pudlarna är kontaktade och har 
ombetts skicka in material till PudelNytt. Uppdrogs till Helene Wahlgren att kontakta ägarna till 
resterande vinnande pudlar så att samtliga blir presenterade i PudelNytt med bild och text.  
Diskuterar tema och innehåll för årets PudelNytt. Beslutar att annonstema för nr 2 är 
Kennelannonser för nr 3 är Hanhundar.  
 

c) Facebook  
SPKs facebooksida sköts exemplariskt av ansvariga och har många nöjda besökare.  
 

d) Nyhetsbrev  
Ett Nyhetsbrev till Uppfödare samt ett Nyhetsbrev med nyårshälsning till samtliga medlemmar som 
lämnat sin e-postadress, har skickats ut under december månad. 
 
 

§8 Årets listor 
Samtliga listor över årets pudlar 2018 är nu färdigräknade och publicerade på hemsidan.  
Vi gratulerar alla vinnarna, de kommer att uppvaktas på sina respektive avdelningars årsmöten. 
Uppdrogs till Charlotta Gauffin att skicka medaljer och diplom till avdelningarna inför deras 
årsmöten.  
Ansvariga för resultatlistorna - Årets Pudlar 2019 
Allround: Helena Troéng, allroundlistan@pudelklubben.se  
Lydnad: Jessica Nilsson, lydnadslistan@pudelklubben.se 
Bruks: Kerstin Eriksdotter, brukslistan@pudelklubben.se 
Viltspår: Ulrika Gill, viltsparslistan@pudelklubben.se 
Agility: Gunilla Sandberg, agilitylistan@pudelklubben.se 
Rallylydnad: Sussi Broman, rallylydnadslistan@pudelklubben.se 
Årets utställningspudlar: Sussi Broman, utstallningslistan@pudelklubben.se 
Årets SAR-pudlar: Mona Plånborg Grenholm, sar-listan@pudelklubben.se 
Avels- och uppfödargrupp: Erica Iseby, avel-uppfodarlistan@pudelklubben.se 
 
 

§9 Kennelfullmäktige 2019  
Årets Kennelfullmäktige kommer att hållas på Steam Hotel i Västerås den 27-29 september 2019. 
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.  
Svenska Pudelklubben har rätt att representeras med tre röster och minst två delegater, senast den 
31 mars 2019 ska uppgifter om delegaternas namn, adress, telefon och e-postadresser vara SKK 
tillhanda. Val av delegater görs på kommande CS-möte. 
 

mailto:lydnadslistan@pudelklubben.se
mailto:viltsparslistan@pudelklubben.se
mailto:agilitylistan@pudelklubben.se
mailto:rallylydnadslistan@pudelklubben.se
mailto:utstallningslistan@pudelklubben.se
mailto:sar-listan@pudelklubben.se
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§10 Kommande evenemang 
a) Pudel-SM 2019 
Pudel-SM 2019 planeras gå av stapeln i september. Aime Ambrosen är CS-representant och Annette 
Andersson är utsedd till ansvarig i SM-gruppen.  
Uppdrogs till Aime Ambrosen att tillsammans med SM-gruppen bestämma datum och ansöka om de 
officiella tävlingarna i SBK tävling samt även ha preliminär budget klar till den 1 mars 2019.  
 

b) Pudelseminariet 2019 
Aime Ambrosen och Mona Plånborg Grenholm är utsedda till ansvariga för årets Pudelseminarium 
som kommer att gå av stapeln den 9-10 november 2019. Programmet är under utformning och ett 
flertal föreläsare är kontaktade. 
Uppdrogs till Mona Plånborg Grenholm att be redaktören att skapa en annons till PudelNytt nr 1 
samt till Charlotta Gauffin att boka konferenshotell.  
 

c) Pudelnationalen 2020 
Helene Wahlgren är CS-representant och kontaktperson till Lena Tellberg och Berith Eliasson som är 
ansvariga för Pudelnationalen.  
 
 

11§ Utställningar 2021 
Alla avdelningar har lämnat önskemål för utställningar år 2021. 
 

Södra avd. 
3 april Skånehallen, Klippan - samarrangemang med Sydskånska kennelklubben.   
23 maj Hässleholmsgården, Hässleholm - samarrangemang med Nordskånska kennelklubben . 
24 oktober Q-Poolen, Hässleholm. 
CUA vid samtliga utställningar är Doris Backe. 
 

Västra avd: 
6 mars Göteborgsområdet.   
1 maj Lidköping - samarrangemang med Skaraborgs kennelklubb. 
9 oktober Göteborgsområdet. 
CUA vid samtliga utställningar är Marie Torgerson. 
 

Mellansvenska avd: 
6 februari Gnesta - CUA: Christina Sohlman.  
29 maj Uppsala - samarrangemang med Uppsala kennelklubb - CUA: Anna-Lena Fugelstad. 
8 augusti Askersund - samarrangemang med Örebro läns kennelklubb - CUA: Christina Sohlman. 
20 november Gnesta - CUA: Anna-Lena Fugelstad.  
 

Norra avd: 
22 maj Skellefteå/Byske - samarrangemang med Södra Norrbottens kennelklubb, 
CUA - Maria Karlsson.  
20 juni Umeå/Vännäs - samarrangemang med Västerbottens kennelklubb, CUA - Maria Karlsson.  
8 augusti Östersund - samarrangemang med Jämtland-Härjedalens kennelklubb,  
CUA - Marita Nordin.  
10 oktober Sundsvall/Söråker - samarrangemang med Västernorrlands kennelklubb,  
CUA - Marita Nordin. 
 

Beslutar att godkänna avdelningarnas önskemål. Uppdrogs till Barbro Bergström att ansöka om 
samtliga utställningstillfällen hos SKK via det webbaserade programmet ”Arrangera utställning för 
specialklubbar”.  
 
 

§12 Inför Pudelfullmäktige 2019 
Pudelfullmäktige kommer att äga rum 6-7 april 2019. Till nästa möte ska årsredovisningen vara klar, 
arbetsfördelning är gjord, materialet skickas för sammanställning till Barbro Bergström senast den  
24 februari 2019.  
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Förslag till rambudget 2019 gås igenom och godkänns. Förslaget kommer att presenteras på 
Pudelfullmäktige. Beslutar att föreslå Pudelfullmäktige oförändrad avgift för huvudmedlemskap och 
familjemedlemskap för år 2020. 
Beslutar att bjuda in revisorerna, mötesordförande, valphänvisaren, sammankallande i 
avelskommittén, representant från webbgruppen, sammankallande i valberedningen samt 
valberedningens förslag till nya ledamöter i centralstyrelsen till att delta på årets Pudelfullmäktige.  
 
 

§13 Avelsfrågor 
Pudelklubben i Schweiz har frågat om de får ta del av vår statistik avseende HD och ED på 
mellanpudel. De arbetar för att få central registrering av hälsoresultaten.  
Barbro Teglöf, avelskommittén, har svarat. 
 
 

§14 Rapporter 
Ordförande Charlotta Gauffin 

 Inbjuden till medlemsmöte i Västra avd i april. 

 Kommer att delta på SKKs Specialklubbskonferens 2-3 februari 2019. 

 Representant från valberedningen är inbjuden till nästkommande CS-möte den 16 mars. 

 Arbetar med en sammanställning/uppföljning av RAS som kommer att skickas ut till 
avdelningarna inför deras årsmöten. 

 Förlängning av avtal angående sponsring med Brattpets för år 2019 är signerat och klart. 

 Avtalen med Svedea och Tree of Pets löper på. 
 

Övriga ledamöter 
 

Aime Ambrosen:  

 Klar med SKKs utbildning i avel och genitik. 

 Kommer att delta på SKKs Specialklubbskonferens 2-3 februari 2019. 
 

Barbro Bergström: 

 SPK/CS har fått många Jul- och nyårshälsningar samt mail, kort och brev från SPKs 
funktionärer som tack för de fina julblommorna. 

 

Mona Plånborg-Grenholm:  

 Kommer att kontakta Satchmos angående eventuell sponsring. 
 

Fredrik Nilsson (rapport via mail): 

 Arbetar med att sammanställa och definiera kriterierna till de domare som ansöker om att 
utöka sitt rasregister med pudel och även planera för blivande pudeldomares fortbildning. 

 
 

§15 Inkomna skrivelser 
1. SLU: Forskningsnyheter nr 9-2018 & nr 1-2019.  
Skickat till avdelningarna och avelskommittén.  

2. Kopia på överklagan som sänts till SKK avseende förfrågan om utökning av rasregister C Johansson.  
Avvaktar information från SKK. 

3. Förfrågan om utökning av rasregister – T Lundborg.  
Del av domarkommittén och flertalet av avdelningarna har inkommit med synpunkter. Beslutar att 
avstyrka förfrågan. Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka svar till SKK med kopia till T Lundborg. 

4. SAgiK: Remissomgång 1 – revidering av regler för agilitytävlingar.  
Skickat till avdelningarna.  

5. SKK: Hundsport som medlemstidning.  
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6. SKK: Inbjudan till utbildning för avelsfunktionär 9-10 mars 2019.  
Skickat till avelskommittén. Beslutar att erbjuda en person från CS eller avelskommittén att delta. 
Uppdrogs till Aime Ambrosen att tillsammans med avelskommittén bestämma vem som ska delta på 
SKKs utbildning för avelsfunktionär. 

7. SKK: Inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik.  
Skickat till avdelningarna.  

8. SKK: Beslut från disciplinnämndens sammanträde 181130. Beslut 85-2018 avser pudel.  
Skickat till avdelningarna och avelskommittén.  

9. Reviderade registreringsvillkor från One.com för Svenska Pudelklubbens domäner på webben. 
 
 

§16 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Nr 11-2018 
Västra: Inga 
Mellan: Inga 
Södra: Nr 8 & 9-2018 
 
 

§17 Protokoll från SKK 
Direkt från SKK; SKK/CS Protokoll nr 5-2018. 
 
 

§18 Övriga frågor  
Inga 
 
 

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

§20 Nästa möte 
Lördag den 16 mars i Stockholms-området. 
Kommande möten; Pudelfullmäktige 6-7 april, styrelse- och arbetsmöte 11-12 maj samt telefonmöte 
den 11 juni. 
 
 

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

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Mona Plånborg Grenholm, av mötet vald justerare 

  


