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Protokoll 2-2019 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 16 mars, kl 10.00 i Lagga-Säby, Uppsala 

 
Närvarande:  Charlotta Gauffin, ordförande  
 Aime Ambrosen, vice ordförande 
 Mona Plånborg Grenholm fr §30 
 Fredrik Nilsson  

Sanna Arvidsson  
 Helene Wahlgren 

 Barbro Bergström, sekreterare  
Ulrika Gill, ordinarie ledamot §§22-29 
 
Kerstin Johansson, valberedningen deltar via telefon under §31 
  

 

Adjungerad: Marianne Backman §§22-30  
  
 

Vid protokollet: Barbro Bergström 
 Innehåller §§22-41 
 
 
 
§22 Mötets öppnande 
Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna. 
Meddelade att Barbro Bergström går in som ordinarie idag samt att Ulrika Gill går in som ordinarie 
fram till dess att Mona Plånborg Grenholm ansluter och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§23 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

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

§25 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll nr 1-2019 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§26 Ekonomi 
Resultat för år 2018 är +116 747,93 kronor. Diskuterar resultatdispositionen och beslutar att föreslå 
Pudelfullmäktige avsättningar till Pudelnationalen med 30 000 kr, till Pudelseminariet 25 000 kr och 
till Domarkonferensen 20 000 kr samt att 41 747, 93 kr överförs till löpande räkning. 
Tagit del av Balans- och resultatrapport per 190228. Resultatet från 2018 bokas inte förrän efter 
Pudelfullmäktige och därför är balansrapportens utgående balanser missvisande. 
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§27 Medlemssiffror 
Medlemsrapporter inkommer varje månad från SKK. Beslutar att skicka ett välkomstmail till nya 
medlemmar med lite information om klubben och klubbens webbshop. 
Några medlemmar har inte fått rätt avdelningstillhörighet i samband med att SKK tog över SPKs 
medlemshantering. Beslutar att i kommande nyhetsbrev informera om att man måste meddela SKKs 
medlemsavdelning om man vill tillhöra en annan avdelning än sin geografiska.   
Totala antalet medlemmar den 28 februari 2019 var 3212 aktiva medlemmar, totalt 6 st fler än 
föregående månad. 
 
 

§28 Information & Media  
a) Hemsida 
Deltagare från webbgruppen har haft planeringsmöte tillsammans med ordförande Charlotta Gauffin 
och webbmaster Malin Hult har haft kontakt med avdelningarnas webbmastrar/ansvariga, arbete 
med att färdigställa samtliga hemsidor pågår. Det har även gjorts försök att anlita extern hjälp för att 
komma snabbare fram. Lansering bör ske före halvårsskiftet. 
 

b) Pudelnytt 
Manusstopp för PudelNytt nr 1 var 15 februari och beräknas komma medlemmarna tillhanda i mitten 
av april. Annonstema för PudelNytt nr 2 som har manusstopp 15 maj är Kennelannonser.  
Diskuterar möjligheten till klickbara länkar på de kommersiella annonserna som även publiceras på 
hemsidan. Uppdrogs till Ulrika Gill att kontrollera om det är tekniskt möjligt att de kommersiella 
annonserna förses med klickbara länkar.  
Kassören fakturerar för annonserna i PudelNytt, redaktören skickar annonsfilerna som 
fakturaunderlag och ofta saknas fakturaadress. Uppdrogs till Marianne Backman att kontakta 
redaktören och begära att i fortsättningen få fakturaunderlag med fullständiga uppgifter. 
 

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

d) Nyhetsbrev  
Nästa nyhetsbrev till samtliga medlemmar planeras i slutet av april.  
När det första uppfödarbrevet skickades ut under december månad blev det tydligt att vi har många 
inaktuella e-postadresser i uppfödarregistret. Beslutar att publicera en bild på sista brevet på 
facebook och uppmana våra uppfödare att meddela om de bytt e-postadress.  
Diskuterar möjligheten att få uppgifterna från SKK. Uppdrogs till Helene Wahlgren att kontakta SKK 
och om möjligt beställa en beställa en lista på samtliga pudeluppfödare och deras e-postadresser. 
 
 

§29 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, inga förslag har inkommit från 
avdelningarna. Beslutar att inte skicka några motioner till årets KF.  
Svenska Pudelklubben har rätt att representeras med tre röster och minst två delegater.  
Beslutar att utse Aime Ambrosen och Charlotta Gauffin som delegater till årets kennelfullmäktige 
samt även tillfråga Barbro Teglöf. Uppdrogs till Barbro Bergström att senast den 31 mars 2019 
meddela uppgifter om delegaternas namn, adress, telefon och e-postadresser till SKK.  
 
 

§30 Kommande evenemang 
a) Pudel-SM 2019 
Pudel-SM 2019 planeras gå av stapeln i september.  
Ansökan om de officiella tävlingarna har gjorts i SBK-tävling.  
Problem har uppstått då ansvarig för SM-gruppen har avgått och vi är nu i behov av både projekt-
ledare och fler deltagare i projektgruppen för att kunna genomföra evenemanget. Beslutar att 
annonsera på facebook och hemsida efter både projektledare och deltagare i projektgruppen. 
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b) Pudelseminariet 2019 
Aime Ambrosen och Mona Plånborg Grenholm är utsedda till ansvariga för årets Pudelseminarium 
som ska genomföras den 9-10 november 2019. Ansökan om bidrag för avelskonferensen ska skickas 
till SKK/AK senast den 9 maj och då ska även preliminärt program och preliminär budget vara klar.  
Konferenspaket ska bokas på Scandic Hotel i Upplands-Väsby.  
 
 

31§ Valberedningen 
Kerstin Johansson från valberedningen deltar via telefon, informerar om deras arbete och lämnar 
deras förslag på nya ledamöter och suppleanter till styrelsen. Valberedningen har tillfrågat Thomas 
Uneholt som mötesordförande till Pudelfullmäktige och han har accepterat. Uppdrogs till Barbro 
Bergström att bjuda in valberedningens förslag på nya ledamöter, suppleanter och mötesordförande 
till årets Pudelfullmäktige. 
 
 

§32 Inför Pudelfullmäktige 2019 
Pudelfullmäktige kommer att äga rum 6-7 april 2019, Scandic Star, Sollentuna.  
Årsmöteshandlingarna gicks igenom och några smärre korrigeringar gjordes. Uppdrogs till Barbro 
Bergström skicka handlingarna till tryck. Charlotta Gauffin håller i ekonomifrågorna med Marianne 
Backman som back-up och informerar om kommande evenemang. Aime Ambrosen utsågs till 
protokollförare. Helene Wahlgren köper blommor.  De CS-ledamöterna som kan, träffas kl 10.30 den 
6 april för att ställa i ordning inför Pudelfullmäktige. Under söndagens workshop kommer frågor om 
bland annat medlemsvård, information om rcd-4 och Pudelklubbens hemsida att behandlas. 
 
 

§33 Avelsfrågor 

 BPH: De små pudlarna (toy, dvärg och mellan) borde nu ha uppnått målet för att få en 200 
analys, vilket innebär att SKK gör en rasspecifik och mer detaljerad sammanställning. 
Uppdrogs till Ulrika Gill att kontakta Maritha Östlund Holmsten som är ordförande i SKKs 
kommitté för hundars mentalitet och meddela att SPK vill ha en gemensam 200 analys för de 
små pudlarna (storlekarna toy, dvärg och mellan).  

 Avelskommittén har fått en allmän fråga från Norge angående Prcd-PRA och om hur SPK 
hanterar uppföljning, Barbro Teglöf har svarat.  

 Diskussion angående Rcd-4. Intentionen att publicera resultat på hemsidan kan bli 
missvisande då det bygger på frivillig inrapportering av respektive hundägare. Uppdrogs till 
Charlotta Gauffin att kontakta Barbro Teglöf i avelskommittén och diskutera frågan.  

 Fråga från uppfödare angående om SPK fortfarande ger bidrag till SA-test har inkommit till 
avelskommittén, Barbro Teglöf har svarat. 

 Malin Hult har gjort diagram med pudelns alla färger sorterat på storlek och även enskilda 
diagram över varje färg. Diagrammen har publicerats på hemsidan.  

 
 

§34 Rapporter 
Ordförande Charlotta Gauffin 

 Har deltagit på Västra avdelningens årsmöte. 

 Kommer att svara på en fråga angående regler, riktlinjer och policys gällande SPKs sponsorer 
som har inkommit från Västra avdelningen. 

 Svarat på mail och telefonsamtal från medlemmar i diverse frågor, mest om medlemskap. 

 

Övriga ledamöter 
 

Barbro Bergström:  

 Ansökt om samtliga utställningstillfällen för år 2021 hos SKK via det webbaserade 
programmet ”Arrangera utställning för specialklubbar”. Västra avdelningens planerade 
utställning i Lidköping den 1 maj 2019 ändrades i samband med ansökan till Vänersborg den 
13 juni 2019. 
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Mona Plånborg-Grenholm:  

 Kommer att kontakta Satchmos angående eventuell sponsring. 
 

Fredrik Nilsson:  

 Har arbetat fram ett förslag angående kriterier för de domare som ansöker om att utöka sitt 
rasregister med pudel och för att planera blivande pudeldomares fortbildning. 
Förslaget innehåller tankar om hur SPK kan arbeta med bland annat mentorskap. 
Beslutar att anta förslaget och arbeta mot målet att blivande pudeldomare ska få en så bra 
utbildning som möjligt. 

 Har även haft kontakt med de samarrangerande rasklubbarna inför domarkonferensen 2021. 
 

Ulrika Gill:  

 Har tillsammans med ansvarig för årets agilitylista sett över statuterna för årets agilitylista 
och tydliggjort vissa punkter. Bland annat kommer en vinnare per storlek (xs,s,m,l,xl) och 
klass (1,2,3) koras. I PudelNytt (slutgiltiga listan) publiceras de som placerat sig på plats 1-3 i 
respektive storlek och klass, men på hemsidan kommer fler resultat att publiceras. Även 
statuterna för årets viltspårslista har uppdaterats med ett litet tillägg i poängberäkningen.  
Beslutar att godkänna förändringar enligt förslag, delresultat och nya statuter publiceras på 
hemsidan inom kort.  

 
 

§35 Inkomna skrivelser 
1. SKK: Icke hänvisning januari, februari & mars. Skickat till avdelningarna och avelskommittén.  

2. SKK: Kallelse till Kennelfullmäktige – delegater. Behandlat under § 29. 

3. Svenska Kynologiska Akademin - Arkivering av klubbtidningar 2019.  

4. SKK: Inbjudan till livesänd information med utbildningskommitténs ordförande.  
Skickat till avdelningarna och avelskommittén.  

5. SKK: Auktorisation exteriördomare C L Westin. Skickat till avdelningarna.  

6. SKK: Inbjudan av utländska domare som inte tidigare dömt i Sverige.  
Skickat till avdelningarna och ansvariga för Pudelnationalen.  

7. SKK: Protokollsutdrag från domarkommitténs sammanträde angående C Johanssons överklagan. 

 8. SLU: Forskningsnyheter nr 2-2019. Skickat till avdelningarna och avelskommittén.  

9. SKK: Minnesanteckningar från specialklubbskonferensen.  

10. SKK: Information till avelsfunktionärer. Skickat till avelskommittén.  

11. Jordbruksverket via SKK – Remiss L 102 Djurskyddslagen. Eventuella synpunkter lämnas till SKK 
före den 20 mars. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. En avdelning har inkommit med 
synpunkter. Uppdrogs till Charlotta Gauffin att skicka remissvaret till SKK. 

12. SKK: Information om SRD.  

13. Mail från medlem angående medlemsavgift SPK. Charlotta Gauffin har svarat.  

14. Mail från Vethem. Förfrågan om intresse för samarbete finns.  
Charlotta Gauffin svarar Vethem och begär mer information. 

15. SKK: Information om nya faktureringsrutiner. Marianne Backman har svarat till SKK.  

16. SLU: Tandhälsa för hund. Skickat till avelskommittén och Barbro Teglöf har svarat till SLU. 

17. Annons med erbjudande från MG Events. Skickat till avdelningarna.  

18. SBK - Info ny utbildning för tävlingssekreterare i lydnad, rallylydnad, bruks och mondiorin.  
Skickat till avdelningarna.  
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§36 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Inga 
Västra: Protokoll nr 13 & 14-2018 och nr 2-2019 samt Protokoll nr 3-2019 (konstituerande).  
Mellan: Protokoll nr 1-2019 samt Protokoll nr 2-2019 (konstituerande).  
Södra: Protokoll nr 1 & 2-2019, Protokoll nr 3-2019 (konstituerande) samt Årsmötesprotokoll. 
 
 

§37 Protokoll från SKK 
Direkt från SKK; SKK/CS Protokoll nr 1-2019. 
 
 

§38 Övriga frågor  
Inga 
 
 

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

§40 Nästa möte 
Pudelfullmäktige 6-7 april, konstituerande möte direkt efter Pudelfullmäktige,  
Styrelse- och arbetsmöte 4-5 maj samt telefonmöte den 11 juni. 
 
 

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

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Fredrik Nilsson, av mötet vald justerare 

  


