
 

        Protokoll 2-2020  fört vid styrelsemöte Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  
Tid: Lördag den 7 mars, kl 10.00. 
Plats: Lagga-Säby 20, Knivsta 
 

Närvarande:                        Charlotta Gauffin, ordförande 
                                               Aime Ambrosen, vice ordförande 
                                               Helene Wahlgren  
                                               Freddie G Dandemar  
                                               Fredrik Nilsson (via telefon) 
 
Anmält förhinder:               Sonja Hagelberg 

Mona Plånborg Grenholm 
Kamilla Börjesson 
Anna Johansson 

 
Vid protokollet:                   Aime Ambrosen 

 
Innehåller §§23 - 40 
 
 
§23 Mötets öppnande 
Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§24 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 
§25 Val av justerare 
Mötet valde Freddie G Dandemar till justerare. 
 
§26 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll 1-2020 gicks igenom och godkändes med redaktionella ändringar och lades till 
handlingarna. 
 
§27 Ekonomi 
Resultat för år 2019 är + 69 599,00 kronor.  Beslutar att föreslå Pudelfullmäktige 
avsättningar till Jubileumskonto 4 000 kr, Hemsida 15 000 kr, Domarkonferens 10 000 kr, 
Pudelseminarium 20 000 kr, Pudelnationalen  20 000 kronor samt att 599,00 kronor överförs 
till löpande räkning.  
Vi är i behov av att trycka upp fler klipphäften. Beslutar att beställa tryck av 300 st 
klipphäften under året. Uppdras till Fredrik Nilsson att genomföra redaktionella ändringar i 
häftet innan beställning. Beslutar att sätta in annons på Blocket. Uppdras till Freddie G 
Dandemar att kontakta Blocket angående annonsen. 

 
§28 Medlemssiffror 
Medlemsantalet ligger stadigt. Januari 2020 och januari 2019 visar samma medlemsantal 
(3301 st). 

 
§29 Information och media 



 

Marknadsföringsgruppen:  

• Begärd summa för Pudelfilm 12 000 kr, filmgruppen har kontaktat medlem i norra 
avdelningen med arbetande pudlar i olika grenar. Gruppen önskar också filma på 
Pudelnationalen. Uppdras till Helene Wahlgren att kontakta ansvariga för 
Pudelnationalen om rumsbokning för filmgruppen.  

• Välkomsttext på medlemskorten ändrat hos SKK. 

• Annons för Pudelnationalen har satts in i norska Puddelposten samt på norska FB-
sidor.  

• Även önskvärt att lägga ut annonsen på ryska pudelforum. Uppdras till Helene 
Wahlgren att diskutera annons på Pudelnationalmötet i mars.  

• Marknadsföringsruppen ska ta fram en mall för moment/konstruktion av montrar så 
att det finns en tydlig linje för alla rasmontrar. 

• Texten om pudel (i alla storlekar) på SKK:s sida Köpa Hund ska ses över. 
Hemsidan: Mail har skickats ut till webmansvariga i avdelningarna att nya hemsidan ska 
publiceras i närtid.  
Pudelnytt: Manusstopp för PudelNytt  nr 1 var 15 februari och beräknas komma 
medlemmarna tillhanda i början av april. Årets pudlar presenteras i nr 1. Diskuterar årets 
teman för PudelNytt. Beslutar att tema för nr 2 är valpskola del 1, artikel om stretching samt 
annonstema Kennlar.  Tema för nr 3 är valpskola del 2 med annonstema Färger. Beslutar att 
förskottsinbetalning av privatannonser ska ske från och med Pudelnytt nr 2.  
Facebook: Administreras av Lena Petri som delar information från hemsidan, publicerar 
uppdateringar med nyheter, bilder och viktig information från hundvärlden, speciellt 
gällande pudel.  
Nyhetsbrev: Kommer att publiceras med en ny mall i samma format som Svenska 
Kennelklubbens.  
 
Mötet beslutar att SPK ska finnas på sociala medier, inbegripet Facebook, Instagram, Twitter 
och Youtube 
 
§30 Pudelnationalen 2020 
Arbetet pågår. Fysiskt möte den 22 mars. Helene Wahlgren och Charlotta Gauffin deltar, C 
Gauffin via telefon.  
 
§31 Inför Pudelfullmäktige 2020  
Årsredovisningen: Pudelfullmäktige 2020 kommer att äga rum 4- 5 april 2020, Scandic 
Upplands Väsby. Materialet till årsredovisningen har skickats till Sonja Hagelberg under 
februari för sammanställning . Årsredovisningen planeras att skickas till tryckeriet den 12 
mars.  
Förslag till rambudget 2020 gås igenom och godkänns. Förslaget kommer att presenteras på 
Pudelfullmäktige.  
Beslutar att föreslå Pudelfullmäktige att medlemsavgifterna ska vara oförändrade. Beslutar 
att bjuda in revisorerna, mötesordförande, valphänvisaren, sammankallande i 
avelskommittén, sammankallande i valberedningen samt valberedningens förslag till nya 
ledamöter i centralstyrelsen till att delta på årets Pudelfullmäktige.  
Motioner och propositioner: CS har två förslag till propositioner: förändring i statuter Pudel-
SM och instiftande av Nosework-årsbästalista. Motion från Mellansvenska avdelningen om 
att publicera CS-protokoll på SPK:s hemsida. Förslag: avslag. Styrelsebeslut ska istället tas om 
att fortsätta publicera protokollen på hemsidan. Arbetssätt för hantering av protokoll bör 



 

regleras i handboken snarare än via PF-beslut. Beslutar att fortsättningsvis publicera CS-
protokoll på hemsidan.  
Valberedningen: Annika Gripencreutz från valberedningen informerar telefonledes om deras 
arbete och lämnar sitt förslag på nya ledamöter och suppleanter till styrelsen. Thomas 
Uneholt är tillfrågad som mötesordförande till Pudelfullmäktige vilket han har accepterat.  
Söndagens program: förslag på ämnen diskuterades. 
 
§32 Avelsfrågor 
Inget att rapportera 
 
§33 Rapporter 
Ordförande 
Diverse medlemskontakter via mail och telefon, framförallt för att svara på frågor om hur 
man blir medlem i SPK.  
 
Övriga ledamöter 
Fredrik Nilsson: Inbjudan utskickat till domare för domarkonferensen 2021. Möte om 
Domarkonferens 2021 har hållits med de övriga rasklubbarna, nästa möte planerat i april. 
 
Freddie G Dandemar: Sponsorkontakter: med två intressenter. Diskuterar avtalsskrivning 
gällande officiella evenemang med en sponsor.  
 
§34 Inkomna skrivelser 
1.SKK: Ansökan om ändring av championatregler och särbestämmelser. Förslag: ingen 
ändring. 
 
2. SLU: Forskningsnyheter januari 2020. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 
 
3. SKK: Regelremiss Freestyle. Skickat till avdelningarna med svarsdatum innan 30 april. 
 
4. SHU: Inbetalning medlemsavgifter kvartal 4, okt-dec 2019. Tagit  del. 
 
5. SKK: Regelrevidering 2022. Tagit del. 
 
6. SKK: Nytt från SKKs Föreningskommitté. Tagit del. 
 
7. Utvärdering av Seminariet för domar- och utställningsansvariga. Skickat till avdelningarna. 
 
8. SKK: Inbjudan Avelskonferens 21-22 mars 2020. Sammankallande avelskommittén 
anmäld. 
 
9. SKK: SRD information. Skickat till avdelningarna.  
 
10. Delegater till Pudelfullmäktige från mellansvenska avdelningen. Tagit del. 
 
11. Motion till Pudelfullmäktige från mellansvenska avdelningen. 
 
12. Skrivelse från medlem angående nosework-årsbästalista. Charlotta Gauffin har svarat 



 

 
13. SKK: Information till arrangörer av rallylydnadstävlingar. Skickat till avdelningarna samt 
ansvariga Pudelnationalen.  
 
14. SKK: Inbjudan till domarutbildning rallylydnad. Skickat till avdelningarna. 
 
15. SKK: Beslut från diciplinnämndens sammanträde 2020-02-14. Endast för information. 
Avser ej pudel. Skickat till avdelningarna. 
 
16. SKK: Angående nya coronaviruset. Skickat till avdelningarna samt ansvariga 
Pudelnationalen. 
 
17. SKK: Viktig information om GDPR och de klubbar SKK administrerar medlemskap för. 
Informationen delges i SPK:s nyhetsbrev. 
 
18. Delegater till Pudelfullmäktige från västra avdelningen. Tagit del.  
 
19. Förfrågan om utökning av rasregister – P Lundström. Skickat till avdelningarna samt 
domarkommittén. 
 
20. SKK: Uppdatering av styrelser. Skickas in efter Pudelfullmäktige. 
 
21. SHU: Inbjudan till Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte. Tagit del. 
 

§35 Protokoll från avdelningarna 
Norra: Inga 
Västra: Inga 
Södra:  Årsmötesprotokoll 2020-02-08 
Mellan: Inga 
 
§36 Protokoll från SKK  
SKK/AG Standard nr 3-2019  
SKK/DK nr 5-2019  
SKK/DK nr 1-2020  
SKK/FK nr 6-2019  
SKK/FK nr 1-2020  
SKK/KUS nr 1-2020 (SKK:s Kommitté för Uppfödarsamverkan)  
SKK/UK Nnr1-2020 
 
§37 Övriga frågor 
Inga 
 
§38 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering? 
Nej 
 
§39 Kommande möten 2020 
4-5 april PF 
9-10 maj dubbelmöte inkl. arbetsmöte 



 

16 juni TC 
9 juli TC 
11 augusti TC 
19 alt 20 september 
24-25 oktober Verksamhetskonferens 
8 december TC 
 
§40 Avslutning 
Charlotta Gauffin tackade ledamöterna och avslutade mötet. 

 
 


