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Protokoll 4-2019 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 16 april, kl 19.00 via telefon 

 
Närvarande:  Charlotta Gauffin, ordförande  
 Aime Ambrosen, vice ordförande 
 Mona Plånborg Grenholm, ledamot 
 Fredrik Nilsson, ledamot 
 Helene Wahlgren, ledamot 

 Sonja Hagelberg, protokollförande sekreterare  
Freddie Gudmunds Dandemar, ledamot 
Anna Johansson, suppleant och korresponderande sekreterare 
Kamilla Börjesson, suppleant 

 
 
Vid protokollet: Sonja Hagelberg 
 Innehåller §§57-73 
 
 
 
§57 Mötets öppnande 
Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna. 
 
 
§58 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
 
§59 Val av justerare 
Mötet valde Kamilla Börjesson till justerare. 
 
 
§60 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll nr 2-2019 samt protokollet för det konstituerande mötet 2019 gicks igenom, godkändes 
och lades till handlingarna.  
 
 
§61 Ekonomi 
Beslöt att inte ta betalt för uppfödarlänkar. Uppdrogs till Charlotta Gauffin att informera kassör 
Marianne Backman eller hennes ersättare om detta. Vi letar efter tillfällig ersättare för kassör 
Marianne Backman, eventuellt kan det innebära att vi får betala för tjänsten. Medel finns för detta. 
Inga balans- eller resultatrapporter i dag, utan de tas upp vid nästa möte. 
 
 
§62 Medlemssiffror 
3 208 medlemmar. Av nya är obetalda 6 personer samt 2 familjemedlemmar. 65 har fått påminnelse.  
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§63 Information & Media  
a) Hemsida 
Webbmaster Malin Hult har meddelat Charlotta Gauffin att den nya hemsidan snart är på plats efter 
justering av avdelningssidorna. Uppdrogs till Charlotta Gauffin att se till att Anna Johansson blir 
inbjuden till relevanta diskussionsgrupper för webbgruppen. 
 
b) Pudelnytt 
Nästkommande tidning fortskrider enligt plan, manusstopp till Pudelnytt nr 2 är 15 maj. 
 
c) Facebook  
Inget att rapportera. Uppdateringen är föredömligt snabb. 
 
d) Nyhetsbrev  
Fredrik Nilsson ska tala med Ulrika Gill och nyhetsbrevet kommer att vara klart i slutet av april.  
 
e) Annons på Blocket 
SPK brukar ha annons på Blocket så här års och några månader framåt. Vi får samma annonsvillkor 
som vanligt i år och annonsen kostar 5 100 kr. Beslöts att Charlotta Gauffin kan boka annonsplatsen. 
 
 
§64 Kommande evenemang 
a) Pudelseminariet 2019 
Mona Plånborg Grenholm meddelade att hotell är bokat, föreläsare vidtalade och program på gång. 
Ansökan med ämnena i programmet ska skickas in senast den 9 maj. Uppdrogs till Charlotta Gauffin 
att mejla den tidigare ansökan till Mona Plånborg Grenholm.  
 
b) Pudel-SM 2019 
Aime Ambrosen har skickat summering till Charlotta Gauffin. En facebook-grupp för Pudel-SM 2019 
har startats. Aime Ambrosen meddelade att man letar sponsorer. Inget har hänt på domarfronten 
och det är också problem med att hitta funktionärer, både auktoriserade och icke auktoriserade. Det 
kommer att ske upprop via facebook och på hemsidan. Beslöts att vi bestämmer på junimötet om 
Pudel-SM ska genomföras eller inte. 
 
 
§65 Avelsfrågor 

• Skrivelse till SKK om så kallad 200-analys av BPH för de små pudlarna. Uppdrogs till Charlotta 
Gauffin att skicka in skrivelsen till Kommittén för hundars mentalitet. 

• Ska resultat för rcd4-PRA publiceras på hemsidan? Om publiceringen är frivillig finns risk att 
listan blir missvisande. Vid liknande redovisning tidigare, för prcd-PRA, var det  kopplat till 
det bidrag man fick från Pudelklubben. Beslöts att vi tittar på ett format för lista med 
heltäckande information. 

• Mejl från medlem har kommit om artikel i PudelNytt angående renal dysplasi. Uppdrogs till 
Charlotta Gauffin att svara med hjälp av Barbro Teglöf. 

 
 
§66 Rapporter 
Ordförande Charlotta Gauffin 

• Remiss om djurskyddslagen inskickat.  

• Vethem har fått mejl om att SPK önskar mer information angående samarbete. 
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Övriga ledamöter 
 
Freddie Gudmunds Dandemar:  

• SPKs mellansvenska avdelning ska samarbeta med Västmanlands kennelklubb på sin 
utställning den 20 juli. Avdelningen har ansökt om Köping som utställningsplats, medan 
Västmanlands kennelklubb har flyttat sin utställningsplats från Köping till Västerås. Därför 
anhåller SPKs mellansvenska avdelning att CS kontaktar SKK för att få ändra plats från Köping 
till Västerås för mellansvenska avdelningens utställning den 20 juli. Uppdrogs till Fredrik 
Nilsson att kontakta SKK angående ändringen. 

• Mellansvenska avdelningen har behov av nya broschyrer ”Lycka att äga pudel”. Uppdrogs till 
Helene Wahlgren att kontrollera om vi behöver trycka upp nya broschyrer. 

 
Helene Wahlgren:  

• Helene Wahlgren kommer att rapportera den nya styrelsens sammansättning till SKK. 
 
 
§67 Inkomna skrivelser 
1. Forskningsnyheter nr 3-2019. Skickas till avdelningarna och avelskommittén. 

2. SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 190215. Skickas till avdelningarna och 
avelskommittén. 

3. SKK: Åter hänvisning. Skickas till avelskommittén. 

4. Mejl från medlem angående valphänvisningsregler. Vilka utländska hälsointyg ska vi acceptera för 
valphänvisning? Uppdrogs till Charlotta Gauffin att ställa samman för och emot. Uppdrogs till 
Charlotta Gauffin att svara medlemmen. Beslöts att förtydliga det som står på hemsidan angående 
utländska hälsoresultat. 

5 SKK: Remiss Värdegrund. Bordläggs till mötet den 9 maj. 

6 Remiss Regelrevidering lydnad. Skickas till avdelningarna, svar senast 1 augusti. (Anna) 

7 Remiss Regler för Rallylydnad. Skickas till avdelningarna, svar senast 1 augusti. (Anna) 

8 Regelremiss Freestyle. Skickas till avdelningarna, svar senast 1 augusti. (Anna) 

9. Inbjudan till presentation av HD. Barbro Teglöf och Aime Ambrosen deltar. Charlotta Gaufffin back-
up om någon får förhinder. 

10. Fr SKK – Kopia för kännedom ang hunds agerande. 

 
§68 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Protokoll nr 12 & 13-2018, årsmötesprotokoll 2019-02-09 och nr 1 (konstituerande) & 2-2019. 
Västra: Årsmötesprotokoll 2019, nr 1-2019 (utan resultat), nr 2-2019 (utan siffror), nr 4-2019. 
Mellan: Årsmötesprotokoll 2019.  
Södra: Inga. 
 
 
§69 Protokoll från SKK 
Bordläggs till mötet den 9 maj. Uppdrogs till Sonja Hagelberg att ansvara. 
 
 
§70 Övriga frågor  
Inga 
 
 
§71 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering? 
Nej 
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§72 Nästa möte 
Telefonmöte den 9 maj kl 19–21. 
 
 
§73 Avslutning  
Charlotta Gauffin tackade ledamöterna och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 

 

 

 ____________________________  

Sonja Hagelberg 

 

Justeras: 

 

 

 ____________________________  _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Kamilla Börjesson, av mötet vald justerare 


