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Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 6-7 april 2019, Scandic 
Star, Sollentuna 
 
 
Pudelfullmäktiges öppnande 
Svenska Pudelklubbens ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna till årets 
Pudelfullmäktige och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 1.   Justering av röstlängden     
Röstlängden lästes upp och fastställdes till 24 röstberättigade delegater, se bilaga. 
 
§ 2.   Val av ordförande för fullmäktigemöte 
Thomas Uneholt valdes enhälligt till ordförande för fullmäktigemötet. 
 
§ 3.   Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
Styrelsen anmälde Aime Ambrosen som protokollförare vid mötet. 
 
§ 4.   Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall 
justera protokollet 
Till justerare och tillika rösträknare valdes Karin Jansson Mars och Ann-Charlotte Hillberger. 
 
§ 5.   Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7mom 6 
Mötet beslutade att ge både närvaro- och yttranderätt till inbjudna personer.  
Inga övriga personer var närvarande. 
  
§ 6.   Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
Barbro Bergström redogjorde för kallelse och utskick av handlingar.  
Mötet fann att delegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
 
§ 7.   Fastställande av dagordningen 
Förslag till dagordning fastställdes.  
 
§ 8.   Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, 
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom av Thomas Uneholt.  
Rättelse sidan 7 i årsmöteshandlingarna att medlemsantalet har sjunkit med 31 personer sedan förra 
året. 
BPH – beskrivna småpudlar (mellan-, dvärg- och toypudel) har ökat och är sammanlagt uppe i 226 st. 
Dock räknas småpudlarna som egna raser i statistiken. Uppdrogs till CS att skicka en skrivelse till SKK 
att slå samman antalet beskrivna småpudlar då de har gemensam stambok och i syfte att få till stånd 
en 200-analys.  
Därefter lades verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
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Balans- och resultaträkningarna gicks igenom. Konstaterades att medlemsavgiften är den största 
inkomstkällan, därefter inkomst från utställningar och annonser i Pudelnytt. Konstaterades att 
vinsten har ökat i år jämfört med förra året. 
Mötet ansåg sig därefter ha tagit del av den ekonomiska redovisningen. 
 
Revisor Bengt Forshult redogjorde för innehållet i revisorernas berättelse och konstaterade att 
Svenska Pudelklubben har en ordnad ekonomi, en god bokföringskompetens och att revisorerna 
tillstyrker beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Ordförande Charlotta Gauffin gjorde en sammanfattning av den årliga uppföljningen av RAS-
dokumentet. Uppföljningen av har skickats ut till avdelningarna vilket har varit uppskattat. 
 
Avelskommitténs sammankallande Barbro Teglöf redogjorde för arbetet med avelsfrågor och visade 
resultatet av HD-röntgen under de 10 senaste åren på stor- och mellanpudel och redovisade resultat 
från patella- och ögonundersökningar för de olika storlekarna.  Hon visade hur kombinationerna av 
kullar vad gäller HD-diagnoser sett ut genom åren för stor- och mellanpudel samt hur HD-index för 
stor- och mellanpudel har använts i avelsarbetet för respektive storlek.   
En jämförelse av spindeldiagram för BPH mellan storpudel och de små storlekarna visades och det 
konstaterades att de såg väldigt lika ut för de båda grupperna.  
 
§ 9.   Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 
eller förlust 
Balans- och resultaträkningarna fastställdes och mötet beslutade att årets vinst fördelas genom 
avsättning till Pudelseminariet med 25 000 kr, Domarkonferens med 20 000 kr och Pudelnationalen 
år 2020 med 30 000 kronor samt att 41 747,93 kr balanseras i ny räkning. 
 
§ 10.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen 
Inga uppdrag gavs till styrelsen på förra årets fullmäktigemöte. 
 
§ 11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 12.  a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen presenterades och diskuterades. 
Svenska Pudelklubben fick i uppdrag från Pudelfullmäktige:  

 För att uppmuntra uppfödare att marknadsföra sin uppfödning på SPK:s hemsida ska 
nuvarande betallänkar fortsättningsvis vara avgiftsfria 

 Centralstyrelsen fick också i uppdrag att se över hur de befintliga SAR-tävlingarna har 
påverkat SAR-färgerna. 

Därefter fastställdes verksamhetsplanen. 
 
            b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
Styrelsen förslag till rambudget presenterades, diskuterades och fastställdes. 
 
            c) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad både för huvudmedlem och 
familjemedlem. 
 
§ 13.   Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Mötet beslutade att antalet ledamöter ska vara oförändrat, en ordförande, sex ordinarie ledamöter 
och två suppleanter. 
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a)   Val av tre ordinarie ledamöter på 2 år  
Aime Ambrosen och Fredrik Nilsson, bägge omval, samt Sonja Hagelberg, nyval, valdes till ordinarie 
ledamöter på 2 år. 
 
b) Val av en ordinarie ledamot på 1 år, fyllnadsval 
Freddie Gudmunds Dandemar, nyval, valdes till ordinarie ledamot på 1 år. 
 
c) Val av en suppleant på 1 år, fyllnadsval 
Kamilla Börjesson, nyval, valdes till suppleant på 1 år. 
 
d) Val av en suppleant på 2 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning  
Anna Johansson, nyval, valdes till suppleant på 2 år. 
Beslutades att Anna Johansson är första suppleant och Kamilla Börjesson är andra suppleant. 
 
Efter ovanstående val består styrelsen av följande ledamöter under år 2019; 
Ordförande    Charlotta Gauffin                         xxxxxx-xxxx 
Ledamöter     Aime Ambrosen                            xxxxxx-xxxx 
                         Fredrik Nilsson                              xxxxxx-xxxx 
                        Mona Plånborg Grenholm          xxxxxx-xxxx 
                        Helene Wahlgren                          xxxxxx-xxxx 
                         Sonja Hagelberg                            xxxxxx-xxxx 
                         Freddie Gudmunds Dandemar   xxxxxx-xxxx 
Suppleanter   Anna Johansson                             xxxxxx-xxxx 
                         Kamilla Börjesson                          xxxxxx-xxxx 
 
 
§ 14.  Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter på 1 år enligt § 9 i SPKs stadgar 
 
a)   Två revisorer på 1 år 
Bengt Forshult och Stefan Mörk, båda omval, valdes till revisorer på 1 år. 
 
b)   Två revisorssuppleanter på 1 år 
Agneta Karlsson och Olle Sandström, båda omval, valdes till revisorssuppleanter på 1 år. 
 
 
§ 15.  Val av valberedning enligt § 10 i SPKs stadgar 
 
a)   Val av sammankallande på 1 år  
Mikael Nilsson valdes till sammankallande på 1 år. 
 
b)   Val av ledamot på 2 år  
Annika Gripencreutz valdes till ledamot på 2 år. 
 
c)   Val av ledamot på 1 år  
Carina Enberg valdes till ledamot på 1 år. 
 
 
§ 16.  Beslut om omedelbar justering av paragraferna 13-15 
Paragraferna 13-15 förklarades som omedelbart justerade. 
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§ 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 
Mötet beslutade att anta Reviderade stadgar för Svenska Pudelklubben enligt bilaga 1 i 
årsmöteshandlingarna. 
 
           b)   Reviderade stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben  
Mötet beslutade att anta Reviderade stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben enligt 
bilaga 2 i årsmöteshandlingarna. 
 
Fullmäktigemötet avslutas, Thomas Uneholt tackar för förtroendet att vara mötesordförande och 
överlämnar klubban till Charlotta Gauffin. 
Charlotta Gauffin överlämnar en blombukett till mötesordförande Thomas Uneholt och tackar för ett 
väl genomfört möte.  
Därefter överlämnande Charlotta Gauffin blommor till olika funktionärer inom klubben och tackade 
alla medlemmar och funktionärer som under året arbetat ideellt för SPK.  
 
Ajournering för kaffe.  
 
Information 
Information från Svedea 
Svedeas representant Elisabeth Wermebo presenterade utformningen och innehållet i Svedeas 
hundförsäkringar.  
 
Lördagens möte avslutas för att återupptas söndag kl. 9.00 med informationspunkterna nedan 
 
 
Information 
a) Information om rcd-4 – avelskommitténs sammankallande Barbro Teglöf 
Rcd – 4 är en form av PRA som visar sig sent i hundens liv. I Sverige finns ett tiotal testade 
anlagsbärare i alla storlekar. Det finns därför ett intresse av att göra en undersökning av 
pudelpopulationen gällande anlagsbärare för sjukdomen. Redovisades ett förslag till screening 
fördelat på färg och storlekar. 
 
b) Medlemsvård – plan och diskussion 
Grupparbete och diskussion om hur Pudelklubben kan få en positiv medlemsutveckling. Samtalen 
koncentrerades till hur man kan attrahera medlemmar till arbete i ideella föreningar/styrelsearbete, 
hur locka ungdomar till klubben/Hundungdom, vilka aktiviteter som kan anordnas i avdelningarna 
och marknadsföring av vår rasklubb. Givande diskussioner och planering för vad vi kan genomföra 
lokalt och hur vi kan utveckla medlemsarbetet.  
 
c) Information domarutbildning 
Mikael Nilsson och Fredrik Nilsson presenterade förslag till kriterier för de domare som ansöker om 
att utöka sitt rasregister med pudel samt även för blivande domare. I förslaget ingår bl a att 
aspiranterna ska bedöma rasen tillsammans med rasexperter och tillgång till mentor från 
utbildningsstart men även som färdiga domare. 
 
d) Information om kommande evenemang 
Charlotta Gauffin informerade om Pudelseminariet som planeras den 9-10 november 2019 i 
Stockholmsområdet. 
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d) Nästa års PF  
Nästa års Pudelfullmäktige kommer att äga rum helgen den 4-5 april 2020 och om avdelningarna har 
sina årsmöten 8-9 februari är det tre veckors motionstid. Sista dag för inlämnande av motioner och 
anmälan av valda delegater är lördagen den 29 februari 2020. 
 
Avslutning 
Charlotta Gauffin tackade delegater och inbjudna för intressanta diskussioner och förklarade 
Pudelfullmäktige 2019 som avslutat. 
 
 

 

Vid protokollet: 
 
 
_____________________________ 
Aime Ambrosen, mötessekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
_____________________________ 
Thomas Uneholt, mötesordförande 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Karin Jansson Mars,                                                              Ann-Charlotte Hillberger, 
av mötet vald justerare                                                        av mötet vald justerare 
 


