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Dagordning för Svenska Pudelklubbens årsmöte den 6 april 2019
§ 1.

Justering av röstlängden

§ 2.

Val av ordförande för fullmäktigemöte

§ 3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

§ 4.

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med
ordföranden skall justera protokollet

§ 5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 mom 6

§ 6.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

§ 7.

Fastställande av dagordningen

§ 8.

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse

§ 9.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust

§ 10.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till
styrelsen

§ 11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12.

a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
c) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

§ 13.

Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt
a) val av tre ordinarie ledamöter på 2 år
b) val av en ordinarie ledamot på 1 år, fyllnadsval
b) val av en suppleant på 1 år, fyllnadsval
c) val av en suppleant på 2 år, samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning

§ 14.

Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter på 1 år enligt § 9 i SPKs stadgar
a) Val av två revisorer på 1 år
b) Val av två revisorssuppleanter på 1 år
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§ 15.

Val av valberedning enligt § 10 i SPKs stadgar
a) Val av sammankallande på 1 år
b) Val av ledamot på 2 år
c) Val av ledamot på 1 år

§ 16.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

§ 17.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av
avdelning anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige
a) Reviderade stadgar för Svenska Pudelklubben
b) Reviderade stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben

Årsmötet avslutas

Information
a) Information om kommande evenemang
b) Nästa års PF
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Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2018
Styrelsen
Styrelsen har under 2018 haft följande sammansättning:
Ordförande

Charlotta Gauffin

mandat till 2020

Vice ordförande

Aime Ambrosen

mandat till 2019

Kassör

Susanne Signell – del av 2018, avgått på egen begäran
Marianne Backman, adjungerad kassör fr 2018-08

Ledamot

Mona Plånborg Grenholm

mandat till 2020

Ledamot

Sanna Arvidsson

mandat till 2019

Ledamot

Fredrik Nilsson

mandat till 2019

Suppleant/Sekreterare

Barbro Bergström

mandat till 2019

Suppleant

Ulrika Gill - avgår i förtid på egen begäran mandat till 2020

Säte
Organisationsnumret för föreningen är registrerat hos Skattekontoret i Uppsala.

Firmatecknare
Ordförande Charlotta Gauffin och kassör Marianne Backman har varit föreningens
firmatecknare.

Revisorer
Bengt Forshult och Stefan Mörk har varit revisorer, Agneta Karlsson och Olle Sandström har varit
revisorssuppleanter.

Valberedning
Kerstin Johansson, sammankallande på 1 år
Lena Petri
Mikael Nilsson

mandat till 2019
mandat till 2019
mandat till 2020

Föregående årsmöte
Föregående årsmöte hölls den 7 april 2018

Sammanträden
Centralstyrelsen har under året haft 10 st. protokollförda möten, varav 3 st. telefonmöten och
ett webbmöte.
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Allmänt
Under 2018 har Svenska Pudelklubben återigen gjort ett bra ekonomiskt resultat, beroende på
både lägre utgifter och högre inkomster än planerat.
Pudelrasen - alla storlekar sammanslagna - hamnade på femte plats på listan över de 20
populäraste raserna i Sverige 2018, samma placering som förra året.
Den 25 maj blev den Europeiska Dataskyddsförordningen, även benämnd GDPR, gällande. Ett
intensivt arbete med registerinventering av de personuppgifter som finns inom SPK gjordes inför
detta.
Den 18 juni tog SKK över SPKs medlemshantering. Överföringen av SPKs medlemsregister till SKK
föregicks av ett omfattande arbete för att säkerställa att alla medlemsuppgifter överfördes på
ett korrekt sätt och för att fungera så smidigt som möjligt för våra medlemmar. För
medlemmarna har den mest påtagliga förändringen varit att medlemsnumret ändrats till SKKs
format.
Under året påtalade SKK att SPKs stadgar inte hade formatet för gällande typstadgar, varför CS
har fört över klubbens stadgar till det nu gällande formatet. I huvudsak innebar det en
modernisering av språket i stadgarna, men även några förtydliganden och mindre tillägg. De
uppdaterade stadgarna har även tagits upp inom klubbens avdelningar.
Den 28 oktober hölls årets verksamhetskonferens där två representanter från varje avdelning
tillsammans med CS träffades för att dela med sig till varandra av erfarenheter och utbyta
information. Avdelningarna att har sedan två år tillbaka ett separat avdelningsmöte dagen innan
verksamhetskonferensen, vilket är ett utmärkt tillfälle för avdelningarna att byta erfarenheter
och även berikar den gemensamma agendan efterföljande dag.
Avdelningarna har haft många aktiviteter under året och det är glädjande att se att alla
avdelningar har en stor bredd i sitt utbud. I år uppskattar vi särskilt antalet BPH-tillfällen, vilket
hjälpt oss att nå målet med 200 pudlar beskrivna i de små storlekarna.
Hemsidan släcktes delvis ned den 28 dec, då det nuvarande webhotellet gjorde en uppdatering
som resulterade i att vår hemsida blev oläsbar. En interims-hemsida togs fram för att kunna
förse SPKs medlemmar med information i väntan på en helt ny hemsida.
Facebooksidan har under året ständigt fyllts på med nyheter och trevliga inlägg från
pudelvärlden.
Nyhetsbrev och uppfödarbrev med information om aktuella händelser och information har
skickats ut under året.
Efterfrågan på SPKs klipphäfte samt det bokpaket som funnits under flera år med både
klipphäfte och raskompendium har varit populärt, om ej i samma utsträckning som föregående
år.
SPK har tagit emot material i form av böcker, stamtavlor och tidiga nummer av PudelNytt från
medlemmar, för arkivering.

Handboken
SPKs Handbok som finns publicerad på SPKs hemsida innehåller information om exempelvis
Pudelnytt, datum för ansökan om utställningar, valberedningsarbete, förtjänsttecken och rutiner
som gäller för centralstyrelsen och avdelningarna.

Internationella kontakter
Under 2018 har SPK inte haft några formella internationella kontakter. Nordisk Pudelkonferens
skulle ha hållits under året, med Danska Pudelklubben som värd, men något datum för
konferensen blev ej fastställt.
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Avdelningar, sektioner och ombud
I Svenska Pudelklubben har under året ingått:
Centralstyrelsen
Södra avdelningen
Ombud: Blekinge - Anki Nilsson
Småland/Öland - Yvonne Andersson
Västra avdelningen
Sektion: Pudelgruppen Skaraborg
Fyrbodalpudlarna
Mellansvenska avdelningen
Sektion: Lägersektionen
Stockholmssektionen
Täby-Roslagssektionen
Örebrosektionen
Ombud:

Södermanland Östra - Caroline Arogén Lundqvist
Värmland - Marita Törneland
Gotland - Tina Randerz
Uppsala - Anna-Lena Ellasdotter och Cecilia Van Der Meulen
Östergötland - Annika Berglund
Västerås - Ulrika Norling
Södermanland har varit vilande under år 2018
Norra avdelningen
Ombud: Gällivare - Louise Olofsson
Piteå/Luleå - Denise Lundholm
Skellefteå - Yvonne Söderlund
Kramfors - Helena Lilja
Sundsvall - Christel Sjödin
Östersund - Gunilla Dahl
Hudiksvall - Anna Wiik
Umeå - Camilla Eriksson

Övriga aktiviteter
Avdelningarna har anordnat ett mycket varierat utbud av aktiviteter till våra medlemmar under
år 2018;
 Kurser i massage, vardagsskötsel, klippning och pälsvård samt klippseminarium.
 Uppfödarutbildningar, uppfödarträffar och medlemsträffar.
 Pysselträffar med tillverkning av halsband, koppel och leksaker.
 Pudelpromenader, tipspromenader, hundparty samt valpaktivering och valppartyn.
 Agility-, lydnads- och rallylydnadskurser både för nybörjare och tävlingsekipage.
 Valp- och unghundskurser samt utställningsträning och handlerkurser.
 Kurser i spår, sök, uppletande, viltspår, klicker, nosework, balansboll, trix och aktivering.
Pudelns dag med en mängd olika prova-på-aktiviteter har anordnats på flera håll i landet.
Södra avdelningen blev inbjudna av Sydskånska kennelklubben och representerade SPK på
Djurens dag, då
- och galopp hade familjedag.
Västra avdelningen har haft rasmonter på My Dog.
Mellansvenska avdelningen har haft pudelläger (det 29:e i ordningen) med många olika
pudelaktiviteter, lägret hölls för fjärde året i rad i Herrfallet utanför Arboga. De har också varit
ansvariga för rasmontern på Stockholms Hundmässa och de kammade även hem första pris i
Rasparaden där årets tema var "Prick firar jul" .
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Ekonomi
SPK har bytt bank från Ulricehamns Sparbank till Swedbank under året. De medel som fanns på
placeringskonto i Ulricehamns Sparbank överfördes till Resursbank. I samband med övergången
till SKKs medlemshantering avslutades Plusgirot.
Under året har reseersättning utbetalats enligt gällande statliga normer.
Medlemsantalet har sjunkit med 70 st jämfört med föregående år.
Annonseringen i Pudel Nytt har under året bara bestått av medlemmars annonser och minskade
med 9% mot 2017. Julnumret står för 53% av annonsintäkterna.
Antalet utställda Pudlar på avdelningarnas arrangemang har varit lägre än föregående år, men
då måste hänsyn tas till att Pudelnationalen ingick i 2017-års siffror.
Försäljningen av klipphäften har sjunkit något, bokpaket, med raskompendium och klipphäfte,
likaså.
Tryckkostnaderna för Pudel Nytt har jämfört med föregående år minskat med anledning av att
tidningen under året bestått av färre sidor.
Under år 2018 stod SPK själva för att arrangera Pudel SM. Budgeterat utfall var -18 500 kr,
verkligt utfall blev -12 830 kr.
Årets resultat före bokslutsdispositioner blev en vinst på 116 747,93 kr. Bidragande orsaker är
främst att kostnaderna har blivit lägre på många poster, samt att totala intäkter blev lite högre
än förväntat. Inga avsatta medel har återförts då verksamheten har burit sina egna kostnader
under året. För mer information om ekonomin hänvisar vi till Balans- och Resultaträkning.

Medlemsantal
2018-06-18 övergick medlemshanteringen till SKK.
SKKs medlemsstatistik skiljer sig från SPKs gamla redovisningssätt när det gäller medlemmar
m d påminn l , d
nu xklud d f ån d
m SKK b n mn ”Ak i m dl mm ”.
En i statistiken, ej inkluderad kategori som tillkommit i SKKs redovisning, är de som anmält sig
som medlemmar, vars inbetalning inte hunnit inkomma innan månadsskiftet.
2018-12-31 var vi 3 223 ”Ak i
medlemmar.

m dl mm ” i SPK, en minskning sedan 2017-12-31 med 70

Huvudmedlemmar
+ 42
Familjemedlemmar
-106
Hedersmedlemmar
0
Hundungdom
+ 5
Utländska huvudmedlemmar
- 9
Utländska familjemedlemmar
- 2
Medlemmar med påminnelse per 181231 som ej ingår i statistiken 39 st.
Nya medlemmar som ännu ej betalat per 181231 som ej ingår i statistiken 12 st.
Under 2018 har vi fått 643 nya medlemmar.
Gåvomedlemskapen har gett oss 101 nya medlemmar under 2018. I och med övergången till
SKKs medlemshantering kan vi ej följa upp statistik över hur många gamla gåvomedlemskap som
finns kvar.
Under året började SPK att maila information om klubben till nya pudelägare via de e-postlistor
SKK löpande tillhandahåller.
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Medlemsstatistik
171231
MELLANSV
Fullbetalande
Familjemedl
Heders
Ständiga
Hundungdom
Utländsk medlem
Totalt

181231 Differens

1277
271
9
42
33
0
1632

1308
229
9
39
43
1
1629

31
-42
0
-3
10
1
-3

NORRA
Fullbetalande
Familjemedl
Heders
Ständiga
Hundungdom
Totalt

365
109
2
5
4
485

356
78
2
5
2
443

-9
-31
0
0
-2
-42

SÖDRA
Fullbetalande
Familjemedl
Heders
Ständiga
Hundungdom
Totalt

399
101
2
9
16
527

396
87
2
9
11
505

-3
-14
0
0
-5
-22

VÄSTRA
Fullbetalande
Familjemedl
Heders
Ständiga
Hundungdom
Totalt

451
135
2
9
8
605

471
116
2
10
10
609

20
-19
0
1
2
4

171231

181231

2492
616
15
65
61
36
3
5
3293

2531
510
15
63
66
32
1
5
3223

SPK TOTALT
Fullbetalande
Familjemedl
Heders
Ständiga
Hundungdom
Utländska medl
Utländska familj
Utländska ständiga
Totalt
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+39
-106
0
-2
+5
-4
-2
0
-70

(Bytt avd.)

Registreringssiffror
Totala antalet registrerade pudlar var under år 2018; 1462 st. att jämföras mot 1400 st. år 2017 .
Det är en ökning med drygt 6 procent.
Antalet registrerade hundar av alla raser var ungefär oförändrat.
Siffrorna varierar något mellan åren, i år var det en ökning för alla storlekar utom toy.
Vi behöver fortfarande få fler människor att vilja ha en pudel. Om inte populationen ökar mer
h
i ldi må möjli h
b di ” å
n”
l.
Registreringarna fördelade sig på storlekarna som följer:
2016
2017
2018
Toy
139
148
143
Dvärg
523
476
509
Mellan
380
355
379
Stor
362
421
431

Förändring mot 2017
- 3,4 %
+6,9 %
+ 6,8 %
+ 2,4 %

Avelsrådgivning och valphänvisare
Hänvisare för valpar och vuxna omplaceringshundar, har under året varit Christina Sohlman.
Antalet kullar som anmälts till hänvisning under året är ca 45 toy/dvärgpudelkullar,
ca 20 mellanpudelkullar och ca 40 storpudelkullar. Många uppfödare sätter in foton och
uppdaterar sin hänvisning på ett bra sätt. Fortfarande är det många intresserade (valpköpare
och uppfödare) som ringer, ca 2-3 samtal/dag under året och det kommer ca 1-3 e-mail per dag.
Antalet samtal per dag har i år ökat något under slutet av året, även e-post.
Avelskommittén har bestått av Barbro Teglöf, Ann-Charlotte Hillberger och Ylva Freed.
Avelskommittén har besvarat en del rena hanhundsförfrågningar (ca 10-20 per storlek), samt
många (fler än 100) frågor av mer allmän karaktär. Sammanlagt har drygt ett par hundra
förfrågningar av olika karaktär besvarats. En ganska stor del av dessa har kommit via e-post. Det
är glädjande att uppfödarna pratar om de problem och också glädjeämnen som berör
avelsarbetet. Sjukdomar som frågats och diskuterats om är bl. a, PRA, Addison, SA, RD (fd.PNP),
Legg-Perthes, patella luxation mm, andra ämnen som det frågas om har varit bl.a. HD, färgfrågor
(däribland flerfärgade), Optigen-testning, RCD-4-formen av PRA (ganska många frågor),
registreringsbestämmelser samt avelsfrågor i allmänhet. Det har varit förvånansvärt få frågor
om HD-index. En hel del av frågorna rör sig i gränslandet till de ”kl k umm n ”.
Arbetet med SKKs rasdata är fortfarande i full gång bl.a. har medlemmar beställt en hel del
stamtavlor och avkommelistor. Många förfrågningar innebär att rasdata konsulteras utan att
några listor skickas ut, detta är självfallet gratis.
Avelskommittén arbetar också med att samla in uppgifter om hundar med olika ärftliga
sjukdomar, såsom Addison, Legg Perthes, patella luxation, epilepsi mm. Inflödet av uppgifter har
liksom de föregående år varit ganska stort, detta skall inte tolkas som att hundarna har blivit
sjukare utan att hundägarna har blivit mer medvetna om vikten att vara öppen. Dessa uppgifter
kan komma att hjälpa till med förståelsen om hur dessa sjukdomar nedärvs och också ge en bild
av läget i rasen. Avelskommittén vill passa på att understryka vikten av att defekter som
omfattas av officiell registrering hos SKK framförallt skall registreras där, detta gäller HD, ED,
patella luxation och ögonundersökningar.
Avelskommittén har också kontakter i flera andra länder bl.a. Norge, Finland, Danmark,
Storbritannien och USA.
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Genom att ha medlemskap i de danska kennelklubbarna har även avelskommittén (Barbro
Teglöf) tillgång till de danska databaserna, vilket naturligtvis våra medlemmar kan dra fördel av
om man önskar upplysningar om hundar från Danmark. Alla medlemmar i SKK kan från slutet av
2012 själva logga in på Norska Kennelklubbens dogweb. Finska Kennelklubbens databas Koiranet
är en öppen databas och finns både på engelska och svenska.
Under åren har aktiviteten gällande provtagning i Addisonprojektet minskat. Med en ny
projektledare på SLU hoppades vi få fart på projektet igen, vi hoppades på mer aktivitet för det
här året. Tyvärr har det inte skett någon ökad aktivitet under året, men vi väntar på nya besked
om nya sätt att angripa problemet. Det förekommer en viss aktivitet och prover kommer in till
SLU.

Kloka gummor
Likt tidigare år har uppfödare Carola Eliasson Åström, Shirley Nilsson och Gerty SteffenburgNordenström varit pudelklubbens kloka gummor. Dessa tre kvinnor har lång erfarenhet av egen
uppfödning, valpköpare samt allehanda frågor genom åren. De har under ett antal år suttit som
”kl k umm ” ch uppl
d båd in
pud l
ch ny uppföd . F å n
varierar inte mycket år från år, dock har frågan om att köpa en pudel med eller utan stamtavla
ökat under sista året nämner en av "gummorna".

RAS
Den årliga uppföljningen av RAS har distribuerats till samtliga avdelningar.

Utställningar, lydnadsprov, agilitytävlingar och rallylydnad
Pudelklubben har under 2018 haft 14 officiella utställningar med totalt 895 anmälningar (vuxna).
Det är en minskning med 10 st anmälningar jämfört med år 2017 då Pudelnationalen var
inkluderad.
Sju inofficiella utställningar har arrangerats av avdelningarna under året.
Under Pudel-SM arrangerades två officiella lydnadstävlingar och två officiella
rallylydnadstävlingar samt inofficiella agilitytävlingar som omfattade möjligheten till sex starter
under de två tävlingsdagarna.

BPH och MH
Under 2018 har totalt 122 pudlar deltagit på BPH och totalt 37 stycken på MH. En ökning när det
gäller BPH med hela 44 st och i år en ökning av MH med 10 st.
Det innebär att vi med de mindre storlekarna kommit upp i hela 226 stycken BPH-beskrivna
pudlar. Storpudlarna är inte långt efter med totalt 203 beskrivna hundar. Härlig utveckling!
Fördelningen på storlekarna 2018 ser ut som följer;
BPH: Toy 2 st, Dvärg 18 st, Mellan 42 st och Stor 60 st.
MH: Toy 0 st, Dvärg 2 st, Mellan 20 st och Stor 15 st.

Pudel-SM 2018
Pudel-SM gick av stapeln den 8 – 9 september i Backamo, Ljungskile. Bägge dagarna anordnades
tävlingar i officiell lydnad och rallylydnad i samtliga klasser samt inofficiell öppenklass
i agility/hopp. Anmälan var öppen för alla raser. På lördagskvällen serverades en gemensam
middag för de Pudel-SM deltagare som så önskade. På söndagen korades Pudel-SM vinnare i
varje klass efter att resultaten från de båda dagarna sammanräknats.
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SAR
SAR-pudlarnas poängtävling från officiella utställningar 2018 har fortgått likt tidigare år.
SAR kan tävla i SAR-BIS samt årets SAR-pudel i respektive storlek. Det kräver att hunden får
certifikatkvalité samt bästa tik/hanhundsplacering.

Pudelns färger
Arbetsgruppen "Pudelns färger" tillsattes av CS efter Pudelfullmäktige 2017. Det ursprungliga
uppdraget var att omvärldsbevaka och sammanställa hur FCI, andra klubbar och grannländer har
hanterat frågan med flerfärgade pudlar. Arbetet har börjat med att försöka sammanställa hur
andra rasklubbor inom SKK organisationen ställer sig i frågan.
I arbetsgruppen ingår sedan tidigare Charlotta Gauffin och Fredrik Nilsson, under hösten har
gruppen utökats med Katarina Ström

Nya Pudeldomare
Jeanett Lemmeke och Maritha Östlund-Holmsten uk i
ny pud ld m
n m l - ch pi n j n ö in i u

d und 2
llnin in .

ll

Gunilla Albrigtsen, Karin Sjöholm-Östlund, Dodo Sandahl och Markus Gisslén auktoriserades
under 2018 till nya pudeldomare genom examination.
Susanne Nilsson auktoriserades under 2018 till ny pudeldomare via examination efter
bedömningen vid utställning på storpudel samt via fullgjorda elev- och aspiranttjänstgöringar på
storlekarna toy, dvärg och mellanpudel.
Alexandra Drott Staedler auktoriserades under 2018 till ny pudeldomare, rasen ingår i
grundutbildningen.

Pudelnytt
Pudelnytt är Svenska Pudelklubbens medlemstidning. Den innehåller vetenskapliga artiklar såväl
som reportage, hälsoinformation, annonser och aktuellt från avdelningarna. Pudelnytt är gratis
för föreningens medlemmar och utkommer vanligtvis med fyra nummer per år.
Pudelnytt distribueras ut även till alla svenska Pudeldomare samt till ett flertal veterinärkliniker.
Under 2018 har antal sidor/upplaga varit:
Nr 1 - 88 sidor inkl omslag. Beställda; 3000 st.
Nr 2 - 76 sidor inkl omslag. Beställda; 2850 st. Temanummer Veteraner.
Nr 3 - 68 sidor inkl omslag. Beställda; 2950 st. Temanummer Framgångsrika pudlar.
Nr 4 - 104 sidor inkl omslag. Beställda; 2850 st.
Samtliga nr av Pudelnytt har tryckts av PipeLine Nordic AB i Stockholm.

Under 2018 har Jessica Björling Brännlund varit redaktör.
Redaktionsgrupp: Mona Plånborg, Annika Gripencreutz och Ulrika Gill.
Ansvarig utgivare Dan Andersson.
Korrekturläsning: Under största delen av 2018 har Berith Eliasson och Ingalill Hansson varit
Pudel-Nytts korrekturläsare. Nya korrekturläsare är Anna Johansson och Reija Hyttinen.
Stort tack till Er alla och ett extra tack till Er som avgått för väl utfört arbete.
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Hemsida och webb
”Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken”
Så skulle man kunna sammanfatta året 2018 och pudelklubbens hemsida. Att få den nya
centrala sidan i ordning för lansering samt att påbörja en tidsplan för att även avdelningar och
sektioner skulle få nya sidor och samtidigt parallellt sköta den gamla.
Vid lanseringen av den nya sidan upptäcktes nya problem med länkningen mellan våra två
webbhotell och våra sidor. Vid utbytandet av den centrala sidan bröts sammanflätningen mellan
sidorna och då försvann alla avdelningarnas sidor. Trots hjälp med support och systemutvecklare
gick detta problem inte att lösa och insikten om att alla sidor måste lanseras samtidigt gjorde att
lanseringen återigen blev uppskjuten. .. För att slutligen nås av katastrofläge i slutet av året när
vårt webbhotell uppdaterade PHP (det som gör att sidor blir läsbara i synligt läge).
De hemmasnickrade script på vår huvudsida gick inte att uppdatera, de kunde ej läsas av det nya
PHP:et, och därmed kraschade sidorna. Det var bokstavligen en vecka av dygnet-runt-arbete för
att försöka rädda det som kunde räddas. I scriptstrukturen kunde de egengjorda plugin, som var
gjorda enkom för pudelklubben, tas bort så sidan kunde återuppstå. Huvudsidan innehöll så
många av dessa specialvarianter att utseendet och funktionerna inte gick att få tillbaka i sin
ursprungliga form, och en temporär sida fick skapas. Tack och lov gick avdelningarnas sidor att
läsa in på nytt utan de pluginprogram som var specialgjorda.
Totalt sett är det 9 nya sidor som kommer lanseras under år 2019; Centrala huvudsidan,
avdelningarnas sidor (4 st), sektionssidor (3 st) och Pudelnationalens egna sida.
Webbgruppen som har tagit hand om hemsidorna har under året bestått av: Sanna Arvidsson,
Malin Hult och Carina Enberg. Tillsammans med avdelningarnas otroligt duktiga administratörer
har vi skött alla sidor efter bästa förmåga. Givetvis alltid i gott samarbete med de som sköter FBsidorna för klubben.
S i ik i
d f f nd
”Valpar till salu” m pp li n! Alla sidor som berör att
köpa pudel ligger högt upp på listan, både gällande valphänvisning men också uppfödarregister.
Från 1 januari 2018 – 31 december 2018 hade vi ca 2 200 000 sidvisningar på sidan utförda av ca
170 000 användare. Av dessa är 75% nya besökare och 25% återkommande,
I följande diagram ser ni vilka sidor våra besökare besökt mest frekvent samt från vilka länder de
surfat in från.
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Facebook
SPK/CS och samtliga avdelningar blev presenterade på Facebook år 2011.
Samtliga SPK- sidor har samma mall, upplägg och grundinformation, där det klart och tydligt
framgår att det är en av SPK sanktionerad föreningssida. Facebook fyller en viktig funktion som
ett komplement till hemsidorna för att öka kommunikationen till medlemmar och marknadsföra
SPK till pudelintresserade.
Responsen har varit mycket positiv och besöksfrekvensen är fortsatt hög.
SPK har även ökat försäljningen av bland annat klipphäften och profilartiklar samt lockat nya
pudelintresserade att bli medlemmar på ett enkelt sätt.
SPK har idag 22st FB-sidor. SPK-CS, samtliga avdelningar, sektioner, Pudel -SM, Pudelnationalen,
pudelnytt mm. Totalt är det runt 15
m ” ill ” id n ch b ök nd f ån
5 -tal olika
länder. Fl d lnin
h SPK CS id m d c 5 d lnin
på lbum ”bl nd ”
Lena Petri är Svenska Pudelklubbens Facebookansvarige och skribent på SPK CS sida
Carina Enberg är samordnande redaktör för sidorna på Facebook.

Nyhetsbrev
Under 2018 har SPK CS börjat skicka ut nyhetsbrev. Det har under året blivit 4 stycken, med olika
innehåll. Tanken är att vi ska lyfta det som är aktuellt samt visa medlemmarna att det pågår
många aktiviteter ute i landet. Nyhetsbreven skickas ut via mail till de medlemmar som har
angivit sina e-mailadresser och det är ett enkelt och trevligt sätt informera medlemmarna på.
I slutet av året kom även ett första uppfödarbrev med information som är mer riktat till just
uppfödare och målet är att det ska skickas ut några per år. Det skickas till alla uppfödare som
finns med på våra uppfödarlistor.

Medaljer/Diplom
Graverade medaljer utdelades till årets utställningspudlar och samtliga av Årets Pudlar 2018 fick
diplom. Vi gratulerar alla tävlande!

Arkivet
Inget material har arkiverats under året.
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Balansrapport
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Resultatrapport
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Resultatdisposition
Styrelsen föreslår en fördelning av årets vinst enligt följande:
Avsättning till Pudelnationalen 2020
”
Pudelseminariet
”
Domarkonferens
Summa avsättningar

30 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
75 000 kr

Resterande summa på 41 747:93 balanseras i ny räkning.
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Revisionsberättelse
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Verksamhetsplan för Svenska Pudelklubben 2019
SPK kommer att jobba för att medlemsantalet ska öka jämfört med föregående år.
Nya pudelägare kommer liksom tidigare år att kontaktas via brev innehållande ett
informationsblad om SPK för att på detta sätt uppmuntra nya pudelägare att bli medlemmar.
Rabatt när uppfödare betalar första medlemsavgiften för sina valpköpare, så kallat
gåvomedlemskap, kommer att gälla även 2019.
Nya kennelnamnsinnehavare kommer att kontaktas för att bli medlemmar. Information ges om
klubben och dess aktiviteter, hälsoprogram, RAS mm.
SPK kommer också att genom sin hemsida, facebooksida, medlemstidning och nyhetsbrev på ett
trevligt och informativt sätt försöka sprida bilden av vår ras som den trevliga, friska och positiva
hundras den är. Vi kommer under en period att ha annons om Pudelklubben på Blocket samt
göra reklam för vår ras och klubb genom olika sociala medier. Vi kommer även att synas med
monter på de två stora evenemangen MyDog och Hundmässan, genom Västra och
Mellansvenska avdelningarnas försorg.
Hälsoprogrammet för HD på storpudel kommer att utvärderas, i enlighet med den periodiska
översynen av hälsoprogram.
Pudel-SM kommer att genomföras med tävlingar i lydnad, rallylydnad och agility.
Pudelseminariet kommer att genomföras den 9-10 november.
Minst 9 styrelsemöten planeras under 2019. Fysiska möten kommer att varvas med
telefonsammanträden. Justerade sammanträdesprotokoll läggs ut på hemsidan efter det att
beslutade brev är skrivna och avdelningarna fått protokollen.
PudelNytt, vår medlemstidning, kommer att utges med 4 nummer. Redaktör är Jessica Björling
Brännlund och ny ansvarig utgivare Madeleine Bergendahl.
En ny hemsida är under uppbyggnad och beräknas vara i bruk under första halvåret 2019.
Facebook sidan kommer även i fortsättningen att fungera som informationsplank.
SPK kommer under året att fortsätta arbetet för att säkerställa en god ekonomi.
SPK kommer att uppmuntra avdelningarna att genomföra uppfödarutbildning på fler platser i
landet.
SPK kommer även under 2019 att bevaka frågan om pudelns färger och sprida information om
att pudeln enligt standarden ska vara enfärgad.
SPK kommer att under hösten kalla avdelningarna till en verksamhetskonferens.
Avelskommittén fortsätter arbetet med avelsfrågor i Sverige liksom samarbetet med de nordiska
grannländerna.
SPK kommer att informera om HD-index, då HD-index numera finns för både mellan- och
storpudel.
SPK kommer liksom tidigare år att bekosta del av SA-tester för hundar vilka visat sig vara
behäftade med sjukdomen och vars ägare medger publicering av resultatet i PudelNytt och på
hemsidan.
SPK ska uppmärksamma SAR- hundarna under året för att stimulera intresset för grå och
aprikosröd pudel.
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Valp- och vuxenhänvisningen fortsätter. Hänvisningen finns förutom per telefon och e-post även
på klubbens hemsida för de uppfödare och valpspekulanter som önskar använda sig av denna
värdefulla service.
En avgift för att få stå med på SPK s hemsida under rubriken länkar tas ut. Undantaget är länkar
till andra klubbar och hälsorelaterade länkar.
Arbetet inför aktiviteter som sträcker sig förbi 2019, såsom Pudelnationalen 2020 och
Domarkonferens 2021, kommer att pågå.
Fjorton officiella utställningar kommer att hållas under 2019; fyra i Mellansvenska, tre i Södra,
tre i Västra och fyra i Norra avdelningen. Pudel-SM kommer att arrangeras under hösten med
officiella tävlingar i lydnad och rallylydnad samt inofficiell agility. Även BPH/MH beskrivningar
planeras i samarbete med andra klubbar. Alla avdelningar kommer under året att arrangera
inofficiella utställningar.
SPK kommer att fortsätta uppmuntra pudelägare att BPH-beskriva sina hundar för att kunna nå
RAS-målet om 200 beskrivna hundar även för storpudel.
SPK CS kommer att delta i Nordisk Pudelkonferens när inbjudan kommer.
SPK CS arbete med att samla in gammalt SPK material sedan klubben instiftades t ex protokoll,
årsberättelser och PudelNytt för arkivering hos Riksarkivet i Arninge kommer att fortgå.
Avdelningarna uppmanas att också arkivera sin historia.
Styrelsens avsikt är att inspirera och stödja avdelningarna, sektionerna och ombuden till att
engagerat och positivt fortsätta arbetet för vårt gemensamma mål:
Sprida kunskap om pudel och varsamt värna vår ras.
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Förslag till rambudget 2019
Budget
2019

Utfall
2018

Budget
2018

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

Budget
2016

INKOMSTER
Medlemsavgifter

530 000,00 kr

528 761,67 kr

505 000,00 kr

503 241,44 kr

515 000,00 kr

516 295,00 kr

515 000,00 kr

Pudelnytt annonser

25 000,00 kr

23 406,00 kr

25 000,00 kr

25 825,00 kr

35 000,00 kr

35 207,50 kr

45 000,00 kr

Annonser hemsidan

- kr

- kr

- kr

- kr

1 000,00 kr

2 400,00 kr

1 000,00 kr

Länkar hemsidan

17 000,00 kr

17 700,00 kr

19 000,00 kr

19 500,00 kr

21 000,00 kr

21 300,00 kr

25 200,00 kr

Utställningar

35 000,00 kr

33 360,00 kr

30 000,00 kr

29 440,00 kr

30 000,00 kr

33 440,00 kr

40 000,00 kr

Övriga inkomster

- kr

- kr

- kr

28 752,46 kr

10 000,00 kr

- kr

1 000,00 kr

Pudel SM

40 000,00 kr

40 960,00 kr

26 500,00 kr

- kr

- kr

- kr

- kr

Pudelseminarie
Pudelnationalen

90 000,00 kr
- kr

- kr
- kr

- kr
- kr

- kr
195 955,00 kr

- kr
217 000,00 kr

74 990,00 kr
- kr

145 000,00 kr
- kr

Räntor
Förs. Inköpta varor
Sponsring
Övriga intäkter & ersättning
Lagerförändring
Summa

2 500,00 kr

2 398,91 kr

1 500,00 kr

1 733,87 kr

1 500,00 kr

1 729,23 kr

1 500,00 kr

29 000,00 kr

27 153,50 kr

29 000,00 kr

29 155,00 kr

28 000,00 kr

30 265,00 kr

25 000,00 kr

- kr

- kr

- kr

- kr

- kr

- kr

- kr

10 000,00 kr

- kr

- kr

12 500,00 kr

- kr

3 213,17 kr

500,00 kr

- kr 778 500,00 kr

8 703,25 kr
665 036,83 kr

- kr 636 000,00 kr
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4 603,00 kr
841 499,77 kr

- kr 858 500,00 kr

3 197,00 kr

- kr

715 642,90 kr

799 200,00 kr

KOSTNADER

Inköp medlemshant
Porto medlemshanter
Porto nya medlemma
Övrigt medelmshant
Porto nya pudeläg. Kennlar
Websida
PN tryck m.m.
PN porto
PN produktionskostnad
PRA & SA tester
RAS
Pudelfullmäktige
Kurser & konferenser
Kennelfullmäktige
Möte Nordiska Pudelkl.
Pudelseminarium
Verksamhetskonferens
Pudel SM
Pudelnationalen
Varor till försälj.
Medlemsvård
Övriga kostnader
Möten webbgruppen
SAR
Kostnad jubileumet
Årets Pudlar
Summa

Budget
2019
-

-

115 000,00 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
105 000,00 kr
60 000,00 kr
52 000,00 kr
4 000,00 kr
5 000,00 kr
50 000,00 kr
7 000,00 kr
3 000,00 kr
- kr
120 000,00 kr
28 000,00 kr
50 000,00 kr
3 000,00 kr
12 000,00 kr
25 000,00 kr
8 000,00 kr
25 000,00 kr
2 000,00 kr
- kr
2 500,00 kr
- 676 500,00 kr

Utfall
2018
-

-

-

63 016,00 kr
7 233,00 kr
- kr
1 962,00 kr
900,00 kr
- kr
94 306,00 kr
56 889,13 kr
52 000,00 kr
4 000,00 kr
17 946,00 kr
37 146,00 kr
2 841,70 kr
- kr
- kr
- kr
32 788,65 kr
53 790,30 kr
- kr
15 861,00 kr
- kr
7 978,00 kr
- kr
- kr
- kr
2 598,00 kr
- 451 255,78 kr

Budget
2018
-

60 000,00 kr
6 000,00 kr
3 000,00 kr
6 000,00 kr
2 700,00 kr
- kr
110 000,00 kr
77 000,00 kr
52 000,00 kr
5 000,00 kr
10 000,00 kr
50 000,00 kr
15 000,00 kr
- kr
12 000,00 kr
- kr
25 000,00 kr
45 000,00 kr
- kr
16 700,00 kr
- kr
8 000,00 kr
- kr
2 000,00 kr
- kr
2 500,00 kr
- 507 900,00 kr

23

Utfall
2017

-

-

-

-

- kr
25 303,00 kr
3 619,50 kr
6 145,00 kr
2 800,00 kr
- kr
101 276,00 kr
60 032,44 kr
52 000,00 kr
- kr
- kr
34 887,30 kr
6 194,00 kr
3 438,20 kr
- kr
- kr
20 180,00 kr
- kr
245 183,13 kr
29 711,00 kr
- kr
6 796,00 kr
- kr
- kr
68 027,44 kr
2 099,00 kr
- 667 692,01 kr

Budget
2017

-

-

- kr
23 000,00 kr
3 000,00 kr
8 000,00 kr
2 500,00 kr
1 000,00 kr
120 000,00 kr
65 000,00 kr
52 000,00 kr
5 000,00 kr
1 000,00 kr
55 000,00 kr
18 000,00 kr
10 000,00 kr
- kr
- kr
28 000,00 kr
- kr
269 000,00 kr
28 000,00 kr
- kr
8 000,00 kr
2 500,00 kr
2 000,00 kr
68 000,00 kr
2 500,00 kr
- 771 500,00 kr

Utfall
2016
-

33 670,00 kr
23 301,75 kr
2 050,00 kr
13 959,00 kr
1 200,00 kr
- kr
100 050,00 kr
62 888,26 kr
52 000,00 kr
7 619,00 kr
851,00 kr
50 334,67 kr
17 415,15 kr
- kr
12 396,00 kr
114 325,10 kr
26 182,57 kr
2 145,83 kr
368,75 kr
18 068,00 kr
- kr
7 223,90 kr
- kr
1 370,00 kr
- kr
4 443,00 kr
- 551 861,98 kr

Budget
2016
-

35 000,00 kr
22 000,00 kr
3 000,00 kr
8 000,00 kr
2 500,00 kr
1 000,00 kr
- 150 000,00 kr
62 000,00 kr
52 000,00 kr
5 000,00 kr
1 000,00 kr
55 000,00 kr
15 000,00 kr
- kr
12 000,00 kr
- 155 000,00 kr
28 000,00 kr
5 000,00 kr
5 000,00 kr
15 000,00 kr
- kr
10 000,00 kr
2 500,00 kr
2 000,00 kr
1 000,00 kr
2 500,00 kr
- 649 500,00 kr

Budget
2019

Administrativa kostnader
Förbrukningsinventarier
Resekostnader övrigt
Pr & reklam
Tryck och marknadsföring
Rasmontrar
Kontorsmaterial
Datakostn internet
Telefon
Datakostn rasdata
Datakostn övrigt
Porto
Dataprogram och Licenser
Försäkringar
Revisionskostnader
Styrelsemöten
Bank & postgiro avgifter
Payson Avgifter
Övriga administrativa
Arbetsgivaravgifter
REC medlemsavgift
Medlemsavg. Nordiska
Övriga oförutsedda kostn.
Summa
Totala kostnader
Beräknatresultat
Återföring Pudelnational
Återföring Hälsokonto
Återföring RAS
Återföring Pudelseminarium
Återföring Jubileum
SLUTLIGT RESULTAT

-

- kr
- kr
- kr
7 000,00 kr
5 000,00 kr
3 000,00 kr
3 000,00 kr
6 000,00 kr
1 000,00 kr
4 000,00 kr
2 000,00 kr
2 000,00 kr
600,00 kr
500,00 kr
60 000,00 kr
2 000,00 kr
- kr
500,00 kr
2 000,00 kr
- kr
1 500,00 kr
- kr
- 100 100,00 kr
- 776 600,00 kr
1 900,00 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
1 900,00 kr

Utfall
2018
-

-

4 644,00 kr
- kr
- kr
7 891,00 kr
3 975,00 kr
3 423,00 kr
3 194,25 kr
5 497,00 kr
1 000,00 kr
2 963,88 kr
1 789,00 kr
1 791,00 kr
570,00 kr
- kr
52 894,35 kr
4 776,50 kr
- kr
61,00 kr
1 098,00 kr
- kr
1 465,14 kr
- kr
- 97 033,12 kr
- 548 288,90 kr
116 747,93 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
116 747,93 kr

Budget
2018
-

-

5 000,00 kr
- kr
- kr
7 000,00 kr
5 000,00 kr
4 000,00 kr
3 000,00 kr
6 000,00 kr
1 100,00 kr
2 000,00 kr
7 000,00 kr
1 500,00 kr
600,00 kr
500,00 kr
60 000,00 kr
8 000,00 kr
- kr
1 500,00 kr
4 000,00 kr
- kr
1 500,00 kr
500,00 kr
- 118 200,00 kr
- 626 100,00 kr
9 900,00 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
9 900,00 kr
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Utfall
2017
-

- kr
103,09 kr
- kr
5 625,00 kr
3 655,00 kr
3 767,50 kr
3 124,25 kr
4 797,00 kr
1 036,00 kr
2 216,25 kr
5 834,00 kr
1 479,62 kr
570,00 kr
560,00 kr
46 754,65 kr
7 604,25 kr
- kr
315,00 kr
8 554,32 kr
- kr
1 474,84 kr
- kr
- 97 470,77 kr
- 765 162,78 kr
76 336,99 kr
60 000,00 kr
- kr
- kr
- kr
50 000,00 kr
186 336,99 kr

Budget
2017
-

-

- kr
500,00 kr
5 000,00 kr
5 000,00 kr
8 300,00 kr
6 000,00 kr
2 500,00 kr
7 000,00 kr
1 000,00 kr
3 500,00 kr
7 000,00 kr
1 000,00 kr
600,00 kr
500,00 kr
60 000,00 kr
7 500,00 kr
- kr
1 000,00 kr
4 000,00 kr
- kr
1 500,00 kr
500,00 kr
122 400,00 kr
893 900,00 kr
35 400,00 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
35 400,00 kr

Utfall
2016
-

1 295,00 kr
- kr
6 875,00 kr
- kr
7 131,25 kr
5 850,80 kr
2 461,50 kr
5 797,00 kr
1 023,00 kr
3 709,35 kr
5 319,00 kr
729,00 kr
570,00 kr
170,00 kr
47 949,62 kr
6 100,40 kr
531,40 kr
525,15 kr
565,00 kr
2 929,34 kr
1 291,80 kr
- kr
- 94 964,93 kr
- 646 826,91 kr
68 815,99 kr
- kr
- kr
800,00 kr
20 000,00 kr
- kr
89 615,99 kr

Budget
2016
- kr
500,00 kr
5 000,00 kr
5 000,00 kr
4 000,00 kr
6 000,00 kr
2 500,00 kr
7 000,00 kr
1 500,00 kr
3 500,00 kr
9 000,00 kr
1 500,00 kr
600,00 kr
750,00 kr
70 000,00 kr
7 500,00 kr
1 000,00 kr
2 000,00 kr
500,00 kr
- kr
1 300,00 kr
1 000,00 kr
- 130 150,00 kr
- 779 650,00 kr
19 550,00 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
19 550,00 kr

Valberedningens förslag
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Reviderade stadgar för Svenska Pudelklubben - se bilaga 1
Omarbetade enligt SKKs nya typstadgar för specialklubb.
Det är inga stora förändringar, det mesta är omskrivet till mer lättförstådd svenska som inte har
betydelse för innehåll. Övriga förändringar är skrivna med röd text.
Beslut om nya stadgar fattas på Pudelfullmäktige och ska sedan fastställas av SKK innan de börjar
gälla.
Synpunkter från avdelningarnas årsmöten;
§ 8 moment 2 Tolka stadgar samt ha rätt att bevilja dispens från fastställda avdelningsstadgar.
Punkten väcker frågor som tas till diskussion i PF
§ 10 Valberedning.
Varför är meningen om övriga ledamöter på två år struken?
Den ska inte vara struken. Redigeringsfel - åtgärdat.
Ytterligare synpunkter; Att som rutin få CS redovisning av RAS till avdelningarnas årsmöten.

Reviderade stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben
- se bilaga 2
Omarbetade enligt SKKs nya typstadgar för avdelningar inom specialklubb.
Det är inga stora förändringar, det mesta är omskrivet till mer lättförstådd svenska som inte har
betydelse för innehåll. Övriga förändringar är skrivna med röd text.
Beslut om nya stadgar fattas på Pudelfullmäktige.
Synpunkter från avdelningarnas årsmöten;
§ 6 Årsmöte
Publicering av årsmöteshandlingar på hemsidor m.m. diskuterades. Kan finnas personer som inte
vill att namn anges. Framhålls även att det kan krävas om man arbetar eller ställer upp i en
förening.
§ 6 Årsmöte moment 2 Dagordning
Bör finnas ett tillägg under punkt 8 med CS redovisning av RAS och CS arbete under
verksamhetsåret med avelsfrågor.
§ 8 Revisorer
Tid från att revisorer fått handlingarna till revisorernas berättelse ska vara tillhanda styrelsen är
kort. Detta med tanke på att arbete som revisor för klubben i de flesta fall är ideellt arbete.
§ 9 Valberedning
Önskar förtydligande om varför CS har föreslagit en tidsbegränsning på 3 veckor då
årsmöteshandlingarna ska vara klara 1 vecka innan årsmötet.

26

