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Norra  
Thomas Wahlström  
Maria Karlsson  
Helena Troéng  
Mathilda Lindberg  

Mellansvenska  
Mia Borg         
Carina Enberg      
ChrisMna Sohlman     
Anna Malmström                 
Sussi Broman               
Lena Ilemyr                         
Sofia Nandrup                     
Anna-Lena Fugelstad           
Ann-CharloTe Hillberger       
Leone Nyman                       
Madeleine Bergendahl        

Västra  
Katarina Ström    
Inger Hildebrand    
Marie Torgerson   
Åsa Lundström    
Mona Stenholm 
    

Södra  
Cecilia Hörnlund   
BriTa Brinck   
Kicki Nielsen    
AnneTe Lundfall   
Mikael Nilsson  

Övriga inbjudna  
Bengt Forshult 
Stefan Mörck 
Thomas Uneholt 
Annika Gripencreutz 

Deltagande från styrelsen  
Lena Petri 
Fredrik Nilsson 
Malin Hult 
Susanne Gustafsson  
Beatrice UTerström  
Denise Lundholm  
ChrisMna Anehagen  
Alexandra Palumbo 
Sonja Hagelberg 
Mona Plånborg-Grenholm  
Fredrika Gudmunds Dandemar 
Anna Johansson  
CharloTe Sandell 

Susanne Gustafsson 
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Sida  av 4 37

Dagordning för Svenska Pudelklubbens fullmäkMge den 11 april 2021  

1.  Justering av röstlängd. 
2.  Val av ordförande för fullmäkMgemötet. 
3.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
4.  Val av två justerare som Mllsammans med mötesordförande ska   
 justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare. 
5.  Beslut om närvaro- och yTranderäT förutom av vald delegat och av  
 personer enligt § 7 mom. 6. 
6.  Fråga om fullmäkMgedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
7.  Fastställande av dagordningen. 
8.  Styrelsens verksamhetsberäTelse med balans- och resultaträkning,  
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas    
beräTelse. 
9.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt  
 dessa uppkommen vinst eller förlust. 
10.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäkMgemöte givit  
 Mll styrelsen. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12. A.  Beslut om styrelsens förslag Mll verksamhetsplan.  
      B.  Beslut om styrelsens förslag Mll rambudget. 
 C.  Beslut om medlemsavgiger för kommande verksamhetsår. 
13.  Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen  
 enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
14.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa  
 stadgar. 
15.  Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 
16.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
17. Öi vriga ärenden som av styrelsen hänskjuMts Mll fullmäkMge eller  
 som av avdelning anmälts Mll styrelsen för behandling av fullmäkMge. 

 Årsmötet avslutas 

 Informa?on  
  a) InformaMon om kommande evenemang  
  b) Nästa års PF  



 

 

 

Styrelsen har under 2020 haK följande 
sammansä5ning  

Ordförande     
 Fredrik Nilsson          (Mandat Mll 2022) 
Vice ordförande    
 Lena Petri           (Mandat Mll 2021) 
Sekreterare (protokollförande)   
 Sonja Hagelberg          (Mandat Mll 2021) 

Kassör (adjungerad) 
 Susanne Gustafsson 

Ledamot              
 Mona Plånborg Grenholm    (Mandat Mll 2022) 
Ledamot     
 CharloT Sandell          (Mandat Mll 2022) 
Ledamot     
 ChrisMna Anehagen              (Mandat Mll 2021) 
Ledamot     
 Denise Lundholm          (Mandat Mll 2022) 
Ledamot     
 Freddie G. Dandemar           (Mandat Mll 2022) 
Ledamot     
 Beatrice UTerström             (Mandat Mll 2021) 
Första Suppleant (korresponderande sekreterare) 
 Anna Johansson           (Mandat Mll 2021) 
Andra Suppleant  
 Malin Hult           (Mandat Mll 2021) 
Tredje Suppleant 
 Aleksandra Palumbo            (Mandat Mll 2022) 

Firmatecknare  
Ordförande Fredrik Nilsson och kassör Susanne 
Gustafsson har varit föreningens firmatecknare. 

 

ArbetsutskoE (AU) 
Fredrik Nilsson 
Lena Petri 
CharloTe Sandell 
 

Revisorer 
Bengt Forshult och Stefan Mörk  
Revisorssuppleanter 
Agneta Karlsson och Olle Sandström 
Valberedning  
Carina Enberg (Sammankallande)       (Mandat Mll 2021) 
Mikael Nilsson                              (Mandat Mll 2022) 
Annika Gripencreutz                    (Mandat Mll 2021) 

Föregående årsmöte  
Föregående årsmöte hölls den 31 maj 2020.  

Sammanträden  
Centralstyrelsen har under året hag 14 st. 
protokollförda möten, varav 12 st. telefonmöten.  

Allmänt  
2020 var året som allt ändrade sig, vi fick tänka om 
och använd nya vägar. Även om det har varit eT 
väldigt negaMvt år, har det för vår Pudelklubb 
inneburit aT vi har hiTat nya vägar som vi med all 
säkerhet kommer aT fortsäTa använda i 
framMden. Vem hade kunnat tro aT vi skulle ha 
klippkurser över webben. Vi har idag digitala 
styrelsemöten ute i avdelningarna och i CS, något 
som fungerar mycket bra. Så klart saknar man de 
fysiska mötena som kommer aT vara vikMga 
fortsäTningsvis igen.  

Antalet medlemmarna har ökat med 187 jämfört 
mot föregående år. 

Pudeln  – alla storlekar sammanslagna – ligger på 
en sjäTe plats på listan över de 20 populäraste 
raserna i Sverige 2020, samma placering som 
föregående år.  
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VerksamhetsberäTelse för Svenska Pudelklubben 2020 



SPK har skrivit kontrakt med två nya sponsorer, 
Satchmos och ProPet. Båda har sponsrat klubben 
med presentkort på olika akMviteter och ger också 
alla pudelklubbens medlemmar rabaT på deras 
sorMment. Samarbetet med Svedea fortsäTer och 
utvecklas. Vi hag eT videomöte med Svedea, 
avdelningarna och CS. 

Den 24–25 oktober hölls årets verksamhets-
konferens via videolänk. Tre representanter från 
varje avdelning Mllsammans med CS möTes för aT 
dela erfarenheter och utbyta informaMon. 
Avdelningarnas utställningsansvariga var också 
inbjudna, de höll eT eget möte under lördagen. 
Inbjudan utskickades ut Mll eT uppföljningsmöte 
eger verksamhetskonferensen. DeTa hölls i mars 
2021. 

Avdelningarna har, pandemin Mll trots, hag många 
akMviteter under året. Det är glädjande aT se aT 
alla avdelningar har en stor bredd i siT utbud och 
anpassat sin verksamhet eger rådande situaMon.  
Facebooksidan har fyllts på med nyheter och 
trevliga inlägg från pudelvärlden. Den nya 
uoormningen av hemsidan är nu lanserad.  
Vi har under året även lanserat en sida på 
Instagram och en egen YouTube-kanal. 
SPK CS har MllsaT en arbetsgrupp för ”Rasrena 
hundar”. De presenterade del av siT arbete på 
verksamhetskonferensen. Gruppens arbete inriktar 
sig framförallt aT vara förberedd på vad som kan 
hända i framMden med våra hundar, uppfödning 
och avel. Det är eT mycket vikMg arbete och 
avdelningarna är så klart en vikMgt del av deTa. 

CS har bjudit in avdelningarna Mll digitala 
upptaktsmöten eger deras årsmöte. 

Handboken  
SPKs Handbok som finns publicerad på SPKs 
hemsida innehåller informaMon om exempelvis 
PudelnyT, datum för ansökan om utställningar, 
valberedningsarbete, förtjänsTecken och ruMner 
som gäller för centralstyrelsen och avdelningarna. 
IntenMonen är aT denne ska omarbetas helt och 
bli mer användarvänlig.      
Interna?onella kontakter  
Nordisk Pudelkonferensen var i februari 2020, med 
Danska Pudelklubben som värd. Aime Ambrosen 
och Fredrik Nilsson var SPKs deltagare. Det bjöds 
på många intressanta och givande diskussioner så 
som hur kan vi öka samarbetet och hjälpa varandra 

mer i de olika länderna. Tyvärr har inte det kommit 
några minnesanteckningar från mötet ännu.  
Avdelningar, sek?oner och ombud och deras 
ak?viteter 
I Svenska Pudelklubben har under året ingåT: 
Centralstyrelsen. 

Södra avdelningen 
Södra avdelningen har under våren och hösten 
anordnat pälsvårdskurs steg 1 och steg 2.  
Pudelträff i Brammarp. Pudelpromenader i 
Fulltoga, Skäralid och Järavallen. 
Sommarkurs i grundlydnad, 5 kurs Mllfällen. 
Medlems- och uppfödaremöte där man 
diskuterade RAS. 
Två webinar har genomförts, ”Hållbar avel” och ”I 
huvudet på en domare” 
Ombud:  
Blekinge – Anki Nilsson  
Småland/Öland – Yvonne Andersson  

Västra avdelningen 
Avdelningen har under året bokat in och 
genomfört eT BPH i samarbete med VÄKK. 
Montern på MyDog 2020 var välbesökt som 
vanligt. 

SekBon:  
Pudelgruppen Skaraborg  
Kurs i vardagsvård och vardagsklippning. Träning i 
agility och nosework. BHP anordnades i 
Håkantorp, där deltog 7 pudlar. 
Fyrbodalpudlarna  

Mellansvenska avdelningen  
SekBon:  
Täby/Roslagen sekMonen 
Anordnat pudelpromenader både under våren och 
hösten. 
Stockholms sekMonen 
Har hag många olika akMviteter, 46 olika kurser- 
och akMvitetsMllfällen. Det har anordnats bland 
annat pudelpromenader, valparty och 
pälsvårdskurser. SekMonen har en egen lokal. 
Läger sekMonen 
2020s pudelläger skulle varit det 31:a i ordningen, 
men fick tyvärr ställas in. 
Örebro sekMonen  
SekMonen har bland annat hag prova på agility, 
klippkurs fortsäTning, kurs i trix och konster och 
flera pudelpromenader. 
Ombud: 
Gotland - Tina Haraldsson  
Gästrikland – Ulrika Gill 
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SydNärke - Mia Borg 
Har hag ring-, handler- och socialträning i små 
grupper under de flesta av årets måndagar. 
Södermanland - Caroline Arogén Lundqvist  
Har hag klippkurs och en pudelpromenad. 

Uppsala - Cecilia van der Meulen, Ylva Boström och 
Camilla Eriksson. 
Har anordnat flera pudelpromenader. Hag en 
sommarpicknick i Stadsparken med möjlighet aT 
få sin hund fotograferad. 
Västerås - Ulrika Norling 
En pudelpromenad och en agilityträning på distans 
Åkersberga - Louise Eriksson och Laila Lindfors 
Östergötland - Annika Berglund 
Under 2020 har det anordnats 5 pudelpromenader 
och en stadspromenad med pudlar. 
Norra avdelningen 
Har anordnat eT BPH-Mllfälle i Nordmaling  
Digital föreläsning med exteriördomare Patrick 
Ragnarsson. 

Ombud: 
Sundsvall - Christel Sjödin 
Har hag pälsvårdskurs, pudelpromenader och 
medlemsträff. 
Östersund - Gunilla Dahl 
Klippkurs i vardagklippning, klippträff, pudelfika på 
Café och pudelpromenader. 
Örnsköldsvik - KrisMna Rajala och Johanna Sandström 
Har ordnat pudelpromenader. 
Piteå/Luleå - Denise Lundholm 
Umeå - Maria Hortlund, Najda WänMng och Ulrika Fessé 
Pudelpromenad ”broarna runt” och i Bräntberget, 
utställningsträning och öppna träningsträffar i 
Umeå under sommaren. 
Gällivare - Louise Olofsson  
Skellegeå - Yvonne Söderlund 
Har anordnat inomhusträning vid två Mllfällen, 
pudelpromenad, utställningsträning och 
medlemsträff. 
Ekonomi  
Medlemsantalet har ökat igen eger aT ståT sMlla 
under flera år. Det innebär även aT intäkterna ökat 
sedan 2019.  

För Mdningen PudelnyT har tryckkostnaderna 
minskat något men däremot har portokostnaden 
ökat. Annonseringen i PudelnyT har minskat under 
året, deTa trots olika temanummer med rabaTerat 
pris. Vi kan konstatera aT intresset för aT 
annonsera är lågt. Tidningen är fortsaT populär 
hos våra medlemmar och vi arbetar akMvt med aT 

göra den så innehållsrik och variaMonsrik som 
möjligt. 
  
Försäljningen i vår webshop har ökat betydligt 
under 2020. Många nya omtyckta varor har 
kommit in i vår shop. 

Under år 2020 skulle PudelnaMonalen ha 
arrangerats men fick tyvärr ställas in. I dagsläget är 
den flyTat Mll 2021. AvsäTningen är flyTad för 
nästa pudelnaMonal. 

CS har tagit hela kostnaden för den inställa fysiska 
verksamhetskonferensen. Hotellbokningen var 
gjord för aT ha Mll PF 2020, som flyTades Mll 
verksamhetskonferensen. 

Årets resultat före bokslutsdisposiMoner blev en 
vinst på 129 766,30 kr. Året blev ju pga covid-19 
pandemin eT annorlunda år och det avspeglas 
också i vår ekonomi. En del inkomster har 
glädjande ökat och en del utgiger har blivit lägre 
än volåret.  

Några poster sMcker ut:  
• lägre kostnader för styrelsemöten Mll följd av aT 

det inte har gåT aT ha fysiska möten 
• ökade medlemsintäkter tack vare ökat antal 

medlemmar 
• ökad försäljning i webshopen 
• minskade inkomster för utställningar 
• ökade kostnader för extern bokföring. 
För mer informaMon om ekonomin hänvisar vi Mll 
Balans- och Resultaträkning 

Arkivet  
Inget material har arkiverats under året. 

Medlemsantal och medlemssta?s?k 
2018-06-18 övergick medlemshanteringen Mll SKK.  
SKKs medlemsstaMsMk skiljer sig från SPKs gamla 
redovisningssäT. År 2020 är första året vi kan 
jämföra mot Mdigare års (2019) medlemssiffror.  

De medlemmar som fåT en betalningspåminnelse 
är exkluderade från det som SKK benämner som 
”AkMva medlemmar”. En i staMsMken, ej inkluderad 
kategori, som Mllkommit i SKKs redovisning är de 
som anmält sig som medlemmar, vars inbetalning 
inte hunnit inkomma innan månadsskiget. 

2020 har vi fåT 603 nya medlemmar. 70 av dessa 
är gåvomedlemskap. I och med övergången Mll 
SKKs medlemshantering kan vi inte följa upp 
staMsMk över hur många som har fåT 
gåvomedlemskap som väljer aT fortsäTa vara 
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medlemmar eger första året.  SPK mailar ut 
informaMon om klubben Mll nya pudelägare via de 
e-postlistor SKK löpande Mllhandahåller.  

Medlemsantalet har ökat från förgående år med 
187 medlemmar vilket är en posiMv utveckling, 
2020-12-31 fanns 3 409 akMva medlemmar totalt i 
SPK. Alla avdelningarna har under föregående år 
ökat i antal enligt tabellen nedan. Glädjande 
nyheter! 
MedlemsavgiP 2011-2021 
ET nyT PF har börjat, nya äventyr, upplevelser och 
gemenskap med Pudelklubben.  
I år firar klubben 10-års jubileum med samma 
medlemsavgig på 295 :- för en enskild medlem! 

MedlemsstaMsMk från SKK. Differens 2019-12-31 – 
2020-12-31 
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SPK TOTALT
2019-12-31 2020-12-31 Differens

Fullbetalande 2537 2774 237

Gåvomedlemskap/
valpköpare 96 81 −15

Familjemedlem 405 376 −29

Heders 15 15

Ständiga 60 46 −4

Hundungdom 71 67 −4

Utländsk medlem 31 31

Utländsk medlem fam 1 1

Utländsk valpköpare 1 3 2

Utländsk ständiga 5 5

Totalt 3222 3409 187

MELLANSVERIGE

2019-12-31 2020-12-31 Differens

Fullbetalande 1340 1455 115

Gåvomedlemskap/
valpköpare 55 47 −8

Familjemedlem 192 178 −14

Heders 9 9

Ständiga 37 35 −2

Hundungdom 51 46 −5

Utländsk medlem 1 1

Totalt 1685 1771 86

NORRA

2019-12-31 2020-12-31 Differens

Fullbetalande 341 378 37

Gåvomedlemskap/
valpköpare 8 10 2

Familjemedlem 66 57 −9

Heders 2 2

Ständiga 5 4 −1

Hundungdom 1 8 7

Utländsk medlem 0 0

Totalt 423 459 36

SÖDRA

2019-12-31 2020-12-31 Differens

Fullbetalande 402 428 26

Gåvomedlemskap/
valpköpare 12 9 −3

Familjemedlem 64 60 −4

Heders 2 2

Ständiga 8 7 −1

Hundungdom 8 7 −1

Utländsk medlem 1 1

Totalt 497 514 17

VÄSTRA

2019-12-31 2020-12-31 Differens

Fullbetalande 454 513 59

Gåvomedlemskap/
valpköpare 21 14 −7

Familjemedlem 83 81 −2

Heders 2 2

Ständiga 10 10

Hundungdom 11 6 −5

Utländsk medlem 0 0

Totalt 609 626 45



Svenska Pudelklubben har under året börjat jobba 
med kommiTéer och grupper för aT underläTa 
arbetet inom klubben. Det tar Md aT sjösäTa eT 
nyT arbetssäT men med deTa nya hoppas vi 
kunna underläTa arbetet och beslutsfaTandet för 
både avdelningarna och centralstyrelsen. Tanken 
är aT man ska kunna arbeta direkt med 
avdelningarnas ansvariga för just det som 
kommiTén/gruppen ansvarar för. Vi har redan nu 
eT sådant samarbete med några olika grupper och 
i framMden hoppas vi kunna arbeta med fler 
grupper på samma vis. Frågor ska kunna 
förberedas med den person som har 
specialkunskap i kommiTén/gruppen även ute i 
avdelningarna och de som är intresserade av aT 
arbeta med olika saker kommer kunna känna sig 
mer delakMga i vår klubb. Vi vet aT det  

kan vara svårt aT få folk aT arbeta ideellt i en 
förening och Pudelklubben är inget undantag. Vi 
hoppas aT vi med gemensamma krager ska kunna 
fortsäTa arbetet inom klubben med eT tydligare 
organisaMonsschema som gör det läTare aT veta 
vad som ska göras, av vem och när.  

Under verksamhetskonferensen bildades det 
Mllexempel en utställningsgrupp där medlemmar i 
centralstyrelsen och avdelningarna ska kunna söka 
hjälp och stöd av varandra.  

Ordförandegruppen som avdelningarnas 
ordförande är med i Mllsammans med några från 
centralstyrelsen är yTerligare en av grupperna- 
Den bidrar Mll eT effekMvt säT aT få ut informaMon 
snabbt och enkelt och öppnar upp för frågor och 
tätare samarbete. 
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Avels- och uppfödarkommiEén 2020  
I kommiTén från Pudelklubbens Centralstyrelse: 
LoTa Sandell, (sammankallande) 
ChrisMna Anehagen 
Malin Hult 
Bea UTerström (del av året) 
Adjungerade från Avelsrådet 
Barbro Teglöf 
Ann-CharloTe Hillberger 

Arbetsgrupper under avels- och 
uppfödarkommiEén 
Avelsråd:  
Barbro Teglöf 
Ann-CharloTe Hillberger 
Ylva Freed (adjungerad Mll avelsrådet) 

Kloka gummor:  
Carola Eliasson  
Shirley Nilsson  
Gerty Steffenburg – Nordenström  

Valphänvisning:  
ChrisMna Sohlman  

SAR:  
Mona Plånborg Grenholm (sammankallande) 
Bea UTerström  
Mia Borg (Mellansvenska) 
Christel Tevin (Södra) 
Elisabeth Hildebrand (Västra) 

Pudelns färger  
Lena Petri (sammankallande) 
LoTa Sandell 
Fredrik Nilsson 
Sonja Hagelberg 

Eger PudelfullmäkMge 2020 har kommiTén ändrat 
namn från AvelskommiTén Mll Avels- och 
UppfödarkommiTén. Centralstyrelsen anser aT det 
är väldigt vikMg aT vi inom pudelklubben månar 
extra mycket om våra uppfödare. KommiTén har 
hag två telefonmöten under 2020, eT i juli och eT 
i november. Det har publicerats informaMon och 
arMklar i PudelnyT, på hemsidan och Mll viss del på 
sociala medier. 

AvelskommiTén har också kontakter i flera andra 
länder bland annat Norge, Finland, Danmark, 
Storbritannien och USA. 

I början av 2020 hade de nordiska pudelklubbarna 
möte i Danmark där en av punkterna som 
behandlades gällde avel och hälsa. 

Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 
Under 2020 skulle RAS-möten hållits ute i vårt 
land. Tyvärr fick dessa ställas in på grund av 
rådande pandemi och det omöjliga i aT hålla 
fysiska möten. Förankringen av kommande RAS är 
en väldigt vikMg del av RAS-arbetet. SPK CS har 
ansökt Mll SKK aT få flyTa uppdateringen av RAS 
eT år framåt, vilket beviljades av SKK. 

Uppfödarbrev 
November 2020 kontaktade vi SKK och fick 
mailadresser Mll samtliga pudeluppfödare som har 
registrerat valpar, och sina e-postadresser, hos 
SKK. 
I januari månad 2021 mailades första nyhetsbrevet 
ut med informaMon Mll samtliga adresser.  
Pudeluppfödarna är en stor och vikMg målgrupp 
för SPK så därför gick uppfödarbrevet ut Mll både 
uppfödare som är medlemmar i SPK och Mll 
uppfödare som valt aT inte vara med i SPK. 

Registreringssiffror generellt 2020 
Coronapandemins hemarbete och isolering ledde 
Mll aT många beslutade sig för aT skaffa hund 
under 2020. Ökningen av antalet nyregistrerade 
hundar i SKKs register var nästan elva procent, den 
största ökningen under hela 2000-talet. Vi är ännu 
inte uppe i samma siffror som rekordåret 1971, då 
ökningen var hela 18 procent. Men det är tydligt 
aT det en rikMg valpboom vi fåT uppleva under 
2020. Ökningen under förra året tros bero på aT 
många som redan Mdigare velat skaffa hund nu seT 
en möjlighet aT ta hand om en valp när 
yrkesarbetet flyTat hem. RekommendaMonerna 
om aT minska våra sociala kontakter och hålla 
distans Mll andra människor har säkert också fåT 
fler aT längta eger en hund. AT det har skrivits 
mycket om deTa i medierna har troligen ökat 
intresset yTerligare. 
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Trots en ökning från 51 462 Mll 57 076 hundar är 
det foroarande ganska långt Mll rekordnivåerna 
under 70-talet och miTen av 00-talet då antalet 
nyregistrerade hundar låg en bit över 60 000. 

Registreringssiffror pudlar 2020 
Totala antalet registrerade pudlar under år 2020 
var 1881 jämfört mot 1620 år 2019. Siffrorna 
varierar något mellan åren men under 2020 var 
det en ökning för alla storlekar där speciellt 
mellanpudlarna sMcker ut med en ökning på 36 %, 
155 fler registrerade mellanpudlar mot 2019. Med 
nuvarande populaMon har vi väldigt små 
möjligheter aT bedriva ”vår egen” avel. 

AvelsfunkBonär 
Malin Hult har genomfört utbildning på distans hos 
SKK, Hundavel och geneMk. 

AvelsrådetAvelsrådet 
AvelskommiTén Mllsammans med avelsrådet har 
besvarat ungefär eT par hundra frågor, varav 
ungefär hälgen är hanhundsförfrågningar. En del 
av frågorna handlar om registreringsbestämmelser, 
andra är allmänna avelsfrågor och frågor om 
färggeneMk. Dessutom kommer en del frågor om 
hur man ska hantera hälsa och undvika de olika 
ärgliga sjukdomar som kan förekomma inom vår 
ras. En del av frågorna kunde säkert lika gärna ha 
besvarats av de ”kloka gummorna”. 

Det är posiMvt när uppfödarna tar kontakt med 
klubbens avelsansvariga. Det är vikMgt aT det inte 
bara handlar om sjukdomar och problem utan 
kanske ännu vikMgare allmän sundhet och hälsa. I 
och med aT det är en stor ökning av antalet 
registrerade valpar är det ännu vikMgare aT 
klubben bistår med kompetens Mll både nya och 
erfarna uppfödare. 

I SKKs Hunddata och SKKs Avelsdata finns det 
mycket vikMg informaMon aT Mllgå för siT 
avelsarbete. Så klart hjälper SPK Mll om det 
behövs. Alla medlemmar i SKK kan själva logga in 
på Norska kennelklubbens dogweb. Finska 
kennelklubbens databas Koiranet är en öppen 

databas och finns både på engelska och svenska. 
Genom aT ha medlemskap i de danska 
kennelklubbarna har även avelsrådet (Barbro 
Teglöf) Mllgång Mll de danska databaserna, vilket 
naturligtvis våra medlemmar kan dra fördel av om 
man önskar upplysningar om hundar från 
Danmark. 

Foroarande är SKKs rasdata i full gång. Många 
förfrågningar innebär aT rasdata konsulteras utan 
aT några listor skickas ut, deTa är självfallet graMs. 

Kloka gummor  
Likt Mdigare år har uppfödarna Carola Eliasson 
Åström, Shirley Nilsson och Gerty Steffenburg-
Nordenström varit pudelklubbens kloka gummor. 
Dessa tre kvinnor har lång erfarenhet av egen 
uppfödning, valpköpare samt allehanda frågor 
genom åren. De har under eT antal år su{t som 
”kloka gummor” och upplever aT det både ringer 
pudelägare och nya uppfödare. Frågorna som 
diskuteras är liknande som Mdigare år, 
hundägandet, klippning, uppfostran, sjukdomar, 
samt parning och valpning.  
Valphänvisare  
Under året har ChrisMna Sohlman varit klubbens  
hänvisare av valpar och vuxna 
omplaceringshundar. 

Det har varit eT väldigt högt tryck under året. 
Pandemin har sannolikt medfört aT det har blivit 
väldigt populärt aT skaffa hund så egerfrågan är 
större än utbudet på valpar. DeTa har leT Mll aT 
det inte varit så många kullar på hänvisningen som 
Mdigare år. ChrisMna Sohlman har fåT ta emot fler 
samtal upp emot 15 st/dag och mellan 5 och 10 
mail per dag. Det har även kommit många 
förfrågningar direkt Mll centralstyrelsen och via 
Facebook-sidan.  

Antalet kullar som anmälts Mll hänvisning under 
året är totalt  eT 50-tal. Flertalet, cirka 30 är 
storpudelkullar och resten är fördelade på de små 
varianterna. 
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   Registreringarna fördelade sig på storlekarna som följer: 
   2017            2018               2019             2020                     Förändring mot 2019 
   Toy    148 143 118              148                      + 20 % 
   Dvärg    476 509 569              629                      + 11 % 
   Mellan   355 379 436              588                      + 36 % 
   Stor   421 431 505              516                      +   4 % 
  Totalt 1400            1462                1628            1881



SAR 
Under 2020 har vissa avdelningar hag SAR-
tävlingar, dock har ingen lista förts under 2020.  

På 2019 års PF fick CS uppdrag aT se över SAR-
listan samt SAR-BIS. Det har under 2020 bildats en 
grupp av intresserade uppfödare från varje 
avdelning samt deltagare i CS för aT undersöka 
frågan. ET ganska omfaTande arbete om SAR-
färgernas utveckling exteriört är inleT vilket 
kommer aT redovisas under PF, även en enkät har 
gåT ut Mll samtliga SAR-uppfödare i en Facebook 
grupp samt en diskussion förts om framMda 
strategier för SAR.  

Pudelns färger 
Arbetsgruppen "Pudelns färger" MllsaTes av CS 
eger PudelfullmäkMge 2017. Gruppen har i 
uppdrag aT omvärldsbevaka och sammanställa hur 
FCI, SKK, andra klubbar och grannländer hanterar 
frågan med flerfärgade pudlar. Under året har vi 
följt vad som händer i övriga länder. Vi vill 
bibehålla vår ras i solida, godkända färger på alla 
säT vi kan. KommunikaMon pågår med franska 
pudelklubben, där vi undersöker hur långt de har 
kommit i siT arbete med den nya standarden för 
aT få de ”flerfärgade” Mll en egen ras. 
På nordiska pudelkonferensen var det en fråga 
som var mycket aktuell där. De nordiska länder har 
gåT olika vägar   
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KommiEén för arbetande pudlar 2020  
I kommiTén  
Bea UTerström, (sammankallande) 
Denise Lundholm 
Anna Johansson  
Ulrika Gill  
Lena Petri (adjungerad) 

Arbetsgrupper under kommiEén för arbetande 
pudlar 
Pudel-SM 
Bea UTerström  

Mentalitet (MH & BPH) 
Ulrika Gill  

Årslistor 
Ulrika Gill, (sammankallande) 
Lydnad: Jessica Nilsson 
Utställning: Sussi Broman 
SAR: Mona Plånborg Grenholm 
Bruks: KersMn EriksdoTer 
Agility: Gunilla Sandberg 
Uppfödar och Avelsgrupp: Erica Iseby 
Allround: Helena Troéng 
Viltspår: Ulrika Gill 

Om kommiTén:  
KommiTén för Arbetande pudlar är en nystartad 
kommiTé under Centralstyrelsen. Syget med 
kommiTén är aT lyga den arbetande pudeln och 
moMvera fler aT arbeta med sina pudlar. Pudeln är 
en mångsidig och intelligent ras som kan användas 
Mll många olika hundsporter och serviceyrken; 
deTa vill vi framhålla.  

KommiTén kommer utöver deTa också ha hand 
om Årets pudel-listor i alla grenar utom utställning 
samt huvudansvaret för Pudel-SM det år 
evenemanget sammanfaller med PudelnaMonalen.  

Arbetet under året:  
KommiTén har jobbat med diskussioner kring hur 
vi ska arbeta för aT lyga den arbetande pudeln. Vi 
har beslutat aT under år 2021 presentera olika 
populära hundsporter i PudelnyT samt intervjua 
akMva personer inom dessa sporter för aT 
moMvera fler aT prova på. 

Utöver deTa har vi påbörjat insamling av material i 
form av bilder och filmer på arbetande pudlar som 
kan användas som marknadsföring Mll texter om 
arbetande pudlar i exempelvis PudelnyT, på våra 
hemsidor och sociala medier.  

Totalt har vi hag två stycken digitala 
kommiTémöten via Microsog Teams. 

Pudel-SM 2020 
SPK CS tog beslutet aT ställa in PudelnaMonalen 
och Pudel-SM 2020. Underlag för beslutet var aT 
SKK-organisaMonen beslutat ställa in alla 
länsklubbsutställningar fram Mll 31 augusM, samt 
regeringens gällande förbud mot sammankomster 
och offentliga Mllställningar med fler än 50 
deltagande personer. 

Mentalitet 
Det är roligt aT se aT det är många som vill göra 
BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning 
hund) med sina pudlar. Flera avdelningar har också 
givit medlemmar en uppmuntran genom aT betala 
en del av kostnaden.  
Det är intressant aT se hur sin pudel reagerar i 
olika situaMoner under beskrivningen och genom 
aT delta bidrar man även Mll aT kartlägga 
mentaliteten hos pudeln som ras.  
Alla storlekar har sedan 2019 en 200-analys som 
görs när 200 individer är beskrivna. Då får 
rasklubben en detaljerad sammanställning av 
resultatet, som kan vara användbart i arbetet kring 
mentalitet. Nästa fördjupade analys görs när 500 
individer inom rasen har genomfört BPH. Det ser vi 
fram emot. 

Under 2020 har följande antal genomfört BPH: 
Toy 8st 
Dvärg 21 st 
Mellan 37 st 
Stor 45 st 
Några har även valt aT göra MH 
(Mentalbeskrivning hund) med sina pudlar, men 
de är betydligt färre. 
Dvärg: 2 st 
Mellan 3 st 
Stor 3 st 

Årslistor 
Besluts togs aT ställa in listorna under 2020. 
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KommiEén för Marknadsföring, Informa?on och 
Media 2020  
Lena Petri (sammankallande) 

Arbetsgrupper under kommiTén för 
Marknadsföring, InformaMon och Media 
Hemsida 
Malin Hult (sammankallande & tekniskt ansvariga) 
Bea UTerström (webmaster CS) 

WebbuBk 
Lena Petri 
Malin Hult 

Sociala medier:  
Lena Petri (Facebook + Instagram)  
Bea UTerström (Utställningsresultat Facebook) 
Carina Enberg (samordnande) 

Marknadsföring 
Freddie G Dandemar (sammankallande) 
Lena Petri  
Malin Hult  
Chris Forsström  
Erica Iseby  
Carina Linnéa Forsman  
Jenny Havenäs  

Medlemsansvarig 
ChrisMna Anehag  

Nyhets- & medlemsbrev 
Fredrik Nilsson  
Lena Petri  

Pudelny5:  
Mona Plånborg(sammankallande redakMonsgrupp) 
Annika Gripencreutz  
Ulrika Gill  
Jessica Björling Brännlund  
Lena Petri  

Ansvarig Utgivare 
Madeleine Bergendahl  

Korrekturläsare 
Anna Johansson  
Reija Hy{nen 

SPK Webgrupp: 
Malin Hult Webmaster  
Lena Petri  
Carina Enberg   

NORRA AVDELNINGEN: 
Thomas Wahlström Web 
Beatrice UTerström Web & FB  
MELLANSVENSKA AVDELNINGEN: 
Carina Enberg FB & Web  
Stockholmssek?onen: 
Carina Enberg FB & Web  
Helena Hörkeby FB & Web 
Täby/Roslagssek?onen: 
Annika Tungel Web & FB 
Ulla Nordström Web & FB 
Lägersek?onen: 
Carina Enberg FB & Web  
Gotlandspudlarna ombud: 
Tina Haraldsson FB  
Gästrikland/Nord Upplandspudlarna ombud: 
Ulrika Gill FB  
Sydnärkepudlarna 
Mia Borg FB 
SörmlandsPudlarna ombud: 
Caroline Arogén FB 
Uppsalapudlarna ombud: 
Camilla Eriksson FB 
Cecilia Van Der Meulen FB 
Västeråspudlarna ombud: 
Ulrika Granberg Norling FB 
Örebrosek?onen:  
Eva Rindler FB & Web  
Ann-BriT Gimerstrand FB & Web  
Östgötapudlarna ombud: 
Annika Berglund FB  
VÄSTRA AVDELNINGEN: 
Malin Westholm FB & Web  
Annika Gripencreutz FB & Web 
Fyrbodalpudlarna sek?on 
Mariel Andersson FB & Web 
Synnøve Vårdal Hallberg FB & Web .  
Skaraborgspudlarna sekMon: 
Marika Pontén FB  
Veronica Eriksson web  
SÖDRA AVDELNINGEN: 
Jenny MalMn FB & Web  
Jessica L PeTersson FB & Web  
Aleksandar Petrovic FB 
Jenny PeTersson FB 

Facebookansvariga samtliga sidor i SPK. 
Lena Petri  
Carina Enberg 
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https://www.facebook.com/carina.enberg?eid=ARBaO1NlIvhjALMAADoIkTQMxhc7vIY4S6MEg4AWuFTw4XLfYIdhNU2ApsgKRsXMAmhdChmjo3J3D6xW
https://www.facebook.com/ulrika.gill?eid=ARA93GEmjSk1wsLrA5VH6h350dTXOiZdF3M58tzkEng36uxjBdPheOB-MBWI6_EtnUgUi9SKIhZOlqb5
https://www.facebook.com/cecilia.vandermeulen?eid=ARCx5GToSVdIBrakH___7ySPe3ViUS3YZBNVYVwXF_mOy6Wfwmo2scKDNyyj5ismlTG-4cjXoIzFelCk
https://www.facebook.com/annika.gripencreutz?eid=ARD7FePUPttTAyF5QcPQQpbrWe4lgQjt0sZ47nwQct12gcKHLj3SJISZgrSQ6Q14k0o7YWhyLZoL2YAx
https://www.facebook.com/lena.petri.9?eid=ARA3VZxC8B7IFQjK4dDPFY4gaDfZ2lC3fm_Cye9J0zx3yTNOrDIpVsx_ret2VlY4Boddqitsq8rgCGZV
https://www.facebook.com/carina.enberg?eid=ARAvKdkCxosUVyrMUa7JV3bVlBF2vIihGuI5ybx0iyphn5d0KZ4c7rLKOnn-TWUAnh9SXF_IheS6eiCK


Marknadsföring - kommunika?on  
SPK arbetar breT med aT få ut informaMon om 
pudlar och hundägande Mll medlemmarna och Mll 
samhället i stort. 
Tillsammans producerar vi informaMonsmaterial, vi 
tar fram profilprodukter och vi skickar ut 
nyhetsbrev Mll våra medlemmar. 
Vi underhåller och utvecklar SPK webbplatser och 
arbetar med sociala medier såsom Facebook, 
Instagram, Youtube och även Mdningen PudelnyT.  
Vår  facebooksida är en av våra  kanaler ut Mll både 
medlemmar och pudelintresserade i allmänhet. 
Här delas aktuell informaMon från SPKs hemsida, 
centralstyrelsen eller andra funkMoner inom 
klubben. Vi försöker hålla oss ajour med vad som 
händer i hundvärlden; både naMonellt och 
internaMonellt.  Här uppskaTar vi också det 
gensvar vi får från våra besökare med både 
gillamarkeringar, kommentarer och meddelanden.  
På vårt Instagramkonto kan du ta del av 
informaMon kopplat Mll härliga bilder, korta filmer 
och annat som är direkt pudelrelaterat! 
Youtube-kontot är kanalen vi har möjlighet aT 
publicera filmer relaterade Mll pudel.  
AllMfrån pälsvårdsMps Mll filmer som visar på vår 
ras underbara bredd.  
Vi vill aT alla pudelintresserade ska lära känna vår 
fantasMska ras. 
 Vi tycker det är vikMgt aT vår ras presenteras på 
eT posiMvt säT få fram aT pudeln är en frisk, glad 
och sporMg sällskaps- och familjehund! 

Almanackan: 
Under 2020 tog vi beslut på aT Pudelklubben 
skulle göra en rikMg pudelalmanacka! Under året 
mailade pudelvänner in jäTefina bilder på deras 
pudlar och med PudelnyT nr 4 skickades 
almanackan ut som en julklapp Mll våra 
fullbetalande medlemmar. 

Hemsida 
Äntligen var det dags för nyT utseende på 
hemsidan! I början på maj lanserades de nya 
sidorna och året har kantats av lärdomar, 
nytänkande och aT försöka landa i det som blivit. 
Hemsidorna ska nu vara responsiva och läTare 
kunna ses från mobil och plaTor.  
Pandemin har gjort aT våra sociala nätverk blivit 
vikMgare i dialogen med medlemmar och lärt oss 
vikten av aT vara synliga i sociala medier generellt. 

SamMdigt så har pandemin också inneburit en del 
hinder även på deTa område. Vi hade önskat aT 
kunna samla webbadmins för gemensamt tag om 
hemsidorna och ha en utbildning men det har vi 
nu aT se framemot 2021.  
Arbetet med hemsidorna är eT pågående arbete 
och än är vi nybörjare på allt det nya, vi fortsäTer 
utveckla sidorna Mllsammans.  
Nedan ser ni lite diagram över träffstaMsMk för 
hemsidan sedan den nya publicerades den 5 maj 
2020 dan den nya publicerades den 5 maj 2020. 

  

 

Totalt antal besök var 828 580 st gjorda av 199 479 
personer. De flesta av de besökarna bor i Sverige 
och runt om i Norden.  

Mest besökta sidorna på hemsidan 2020 var 
1. Startsidan 
2. Aktuella valpkullar 
3. Omplaceringar 
4. Köpa pudel 
5. Uppfödarregister Mellanpudel  
6. Uppfödarregister Toypudel  
7. Uppfödarregister Storpudel 
8. Annonser 
9. AT leva med pudel 
10. Om rasen 
WebbuBken  
Årets stora händelse, förutom hemsidornas nya 
utseende, var aT vi lanserade en ny uppfräschad 
webbuMk! Det har verkligen varit en succé och vi 
hoppas kunna erbjuda nya produkter med temat 
pudel alltegersom.   

En av webbuMkens största fördelar är aT vi ordnat 
så aT man betalar med Swish, vilket vi tror 
kommer aT underläTa för klubben även i andra 
avseenden i framMden. Den bollen saTes i rullning 
genom en vinst i en tävling hos företaget Redlight 
AB, som Mllhanda har tekniska lösningar för Swish-
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handel, vilket var extra roligt. Så här löd vår 
moMvering Mll aT just SPK skulle vinna: 
” Lycka och jubel – otekniska pudel. Pudelklubben 
är en snart 80-årig förening med över 3000 
medlemmar med allt från produkYörsäljning, <ll 
kurs-, prov- och tävlingsverksamhet. Allt sker med 
ideella kra[er och hemsidan har varit e[ersa\ i 
vad som känns som e\ sekel.  
  
Nu vänder vi blad. Vi ska ta Pudelklubben <ll 2020! 
Utan a\ göra en pudel ... Vi önskar oss ”Swish 
automa<sk” för a\ underlä\a för webbansvarige, 
för vår hårt arbetande kassör, styrelse och 
framförallt våra medlemmar.” 

Och visst har det gjort vårt arbete mycket roligare 
bakom kulisserna – nu kan vi lägga fokus på 
grejerna! Och vi hoppas aT ni som handlar i 
webbuMken tycker aT det är läTare aT både kunna 
betala direkt samt få kviTot direkt. Numera är det 
även här man köper en annonsplats Mll PudelnyT 
vilket medfört aT fakturahanteringen vid 
annonsering är borta (vid medlemsannonsering).  

Här ser ni topp-10 i sålda arMklar i webbuMken 
under 2020.  
 

Vill lägga Mll aT inte alla produkter syns här då det 
förekommit försäljning före maj när sidan 
lanserades samt sålts en del via banköverföring 
och då registreras det inte i denna lista. 

Ovan ser ni eT diagram över antalet produkter 
som har sålts – hela 908 st produkter har sålts och 
det har gjorts 597 st beställningar.  

Facebook 
Samtliga SPK-sidor har samma mall, upplägg och 
grundinformaMon, där det klart och tydligt 
framgår aT det är en av SPK sankMonerad 
föreningssida. Facebook fyller en vikMg funkMon 
som eT komplement Mll hemsidorna för aT öka  
kommunikaMonen Mll medlemmar och 
marknadsföra SPK Mll pudelintresserade. 
Responsen är mycket posiMv och besöksfrekvensen 
är väldigt hög. Stort intresse aT köpa pudel och 
många frågor runt deTa. 
Lena Petri är Svenska Pudelklubbens 
Facebookansvarige och skribent på SPK CS sida 
Carina Enberg är samordnande redaktör för 
sidorna på Facebook. 
SPK Facebook Firar 10 år 2021!! 
SPK CS och samtliga avdelningar blev presenterade 
på Facebook år 2011. 

Instagram 
Pudelklubben klev in i 2020-talet och finns nu även 
på Instagram för aT dela bilder och korta 
videoklipp. Instagram är mycket populärt och det 
näst mest använda sociala nätverket eger 
Facebook. Där har vi snart 1 500 följare som tar del 
av våra foton och filmer. 
Ansvarig Lena Petri 
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YouTube 
Svenska Pudelklubben finns på YouTube! 
2020 laddade vi upp filmer med bl.a. pälsvård, 
träning och instrukMonsfilmer. SPK YouTube blev 
snabbt populärt bland alla pudelintresserade. 
Ansvariga Malin Hult och Lena Petri 
Marknadsföring 
Under 2020 har marknadsföringsgruppen hag 
arbete med aT hiTa nya sponsorer. Från och med 
sommaren 2020 kan vi vara glada och stolta över 
aT ha både Satchmos och ProPet som nya 
sammarbetspartners. Samarbetet med 
foderföretaget Tree of Pets avslutades under våren 
2020. Arbetet med en ny fodersponsor är aktuell 
och vi håller på med en sammanställning av vad vi 
kan tänkas behöva från en fodersponsor så aT vi 
enkelt kan presentera exakt vad vi behöver från vår 
framMda samarbetspartner. 
Vi har arbetat med aT ändra texterna om vår ras 
på SKKs sida Köpa Hund.  
Coronan har tyvärr ställt Mll det med den 
planerade pudelfilm som SPK vill göra. Lite 
material är filmat men ligger annars på is under 
pandemin. 

Medlemsansvarig 
CS har under året 2019-2020 arbetat mer akMvt för 
aT minimera påverkan på miljön. Vi har bland 
annat mailat alla kliniker, buMker, bibliotek m.fl. om 
de fortsäTningsvis var intresserade av aT få 
Mdningen PudelnyT i pappersformat. De som 
svarade tackade nej Mll Mdningen, en önskade få 
den via fil.  
För aT få fler medlemmar aT ansluta sig Mll SPK 
har det under året regelbundet skickats ut mail Mll 
alla nyblivna pudelägare uMfrån uppgiger från SKK. 
Aktuell medlemsstaMsMk redovisas en gång per 
månad i Rushfiles uMfrån uppgiger från SKK, övriga 
månader raderas uMfrån GDPR. 

Nyhets- & medlemsbrev 
Nyhetsbrevet har gåT ut Mll alla medlemmar som 
har sin e-mailadress registrerat i SPKs medlems-
register. Tanken är aT vi ska lyga det som är 
aktuellt samt visa medlemmarna aT det pågår  
många akMviteter ute i landet. Det är vägen aT nå  
ut med mer informaMon Mll våra medlemmar. 
Breven har varit väldigt uppskaTade.  
Gruppen har även sammanställt informaMon under 
året Mll avdelningarnas styrelser.  

Pudelny5 
PudelnyT är Svenska Pudelklubbens 
medlemsMdning. Den innehåller vetenskapliga 
arMklar såväl som reportage, hälsoinformaMon, 
annonser och aktuellt från avdelningarna. 
RedakMonen strävar eger aT PudelNyT ska 
innehålla aktuella intressanta teman för alla 
pudelägare/uppfödare. Något som noterats är aT 
annonserna i Mdningen minskat även under 2020. 
PudelnyT utkommer med fyra nummer per år och 
är graMs för föreningens medlemmar. PudelnyT 
distribueras ut även Mll alla svenska Pudeldomare 
samt Mll eT flertal veterinärkliniker. Under slutet av 
2020 skickades en förfrågan Mll veterinärkliniker 
samt domare om de fortsäTningsvis ville ha PN. De 
erbjöds även möjligheten aT få en digital Mdning, 
flera av de Mllfrågade blev väldigt glada över det 
digitala erbjudandet. Pudelklubben ser det som en 
stor vinst för miljön, samt aT klubben slipper ha 
eT stort lager PudelnyT liggande. 
Samtliga nr av PudelnyT har tryckts av PipeLine 
Nordic AB i Stockholm. 
PudelNyT 
Nr 1 Årsbästalistorna 86 sidor 
Nr 2 DNA-tester, valpskola 66 sidor 
Nr 3 Pudelns färger 58 sidor 
Nr 4 Julnummer 54 sidor  
Antalet tryckta Mdningar under 2020 är 12220 st. 
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Utställningskommi5én 2020 
Aleksandra Palumbo (sammankallande) 
Fredrik Nilsson 

Arbetsgrupper under kommi5én 
Domarkonferens 2021 
Fredrik Nilsson (sammankallande) 
Mikael Nilsson  
CharloTa Gauffin (Mll maj) 
Aleksandra Palumbo (från juni) 

Domargruppen  
Aleksandra Palumbo (sammankallande) 
Mikael Nilsson 

PudelnaBonalen  
Aleksandra Palumbo (sammankallande) 
Fredrik Nilsson (utställningsansvarig) 
Bea UTerström (pudel-SM ansvarig) 

Under året 2020 har varit eT mycket akMvt år för 
kommiTén, många utställningar har behövts flyTas 
och ändras.  Tyvärr blev det inte så många 
utställningar kvar på grund av pandemin. De 
utställningar som är ansökta för 2022 är godkända 
av SKK. 

Pudelklubben skulle under 2020 hag 15 officiella, 
med pudelnaMonalen inräknad. Men det blev bara 
7 utställningar med totalt 382 anmälningar 
(vuxna). Det var 102 dvärg, 147 mellan, 75 stor och 
58 toy.  

Det är en minskning med 466 st anmälningar 
jämfört med år 2019, minskningen är ju inte så 
konsMg. Norra - och Mellansvenska avdelningen 
har anordnat varsin inofficiell utställning. 

En toy pudel, två storpudlar, sju mellan pudlar och 
sju dvärgpudlar har blivit exteriörbedömda. Ingen 
exteriörbedömning har anordnats inom SPK. 
Avdelningarna har fåT informaMon och 
rekommendaMon hur våra exteriörbedömningar 
bör vara inom SPK. 

Domarkonferens 2021 
Gruppen har börjat siT arbete med aT ta fram 
domarkompendium. Domarkonferensen är eT 
samarbete med de Mbetanska raserna. Det har 
under året varit flera möten med dessa 
specialklubbar.  

Domargruppen 
Under året har bara två ansökningar om nya 
domare behandlats. Gruppen har försökt göra en 
presentaMon av den sökande domaren för aT få 
mer informaMon.   

PudelnaBonalen 
2020 blev pudelnaMonalen inställd, ansvariga för 
den Lena Tellberg och Berith Eliasson. De lämnade 
sina uppdrag eger aT PudelnaMonalen hade blivit 
inställd.  
SPK har ansökt, och fåT godkänt, om aT flyTa 
utställningen Mll 2021. Vi hoppas aT vi alla kan ses 
på pudelnaMonalen den 20 och 21 juli 2021. 
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																					Pudel-Nationalen							Domarkonferensgruppen						Domargruppen				
																																																																																										

Utställningskommittén
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Slutord 
Ännu e& år har passerat och den här gången har 

det inte varit likt något annat. Som vi skrev i början 

av denna verkamhetsberä&else så kommer vi för 

all>d a& minnas 2020 som året då hela världen 

stannade upp. Pandemin har påverkat oss alla men 

vi tar oss framåt >llsammans. 

Vi som förening samarbetar och utvecklas 

kon>nuerligt.  Det är tekniken som för oss framåt 

då de flesta fysiska ak>viteterna har ersa&s av  

webbinarium och digitala möten. 

 

 

Vi ser framemot a& kunna träffas, ha givande 

diskussioner och ak>viteter men även behålla de 

digitala verktygen vi nu använder. När vi >&ar 

>llbaka på år 2020 är vi enormt tacksamma över 

a& ni trots motgångar engagerat er i vår klubb och 

inte ge& upp utan tänkt om och tänkt framåt. 

Tack! 
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1400 Varulager

1518 Ej reskontraförda kundfordringar

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
1945 Resursbank kapitalkonto

2010 Eget kapital
2040 Domarkonferens

2050 Avsättning till expansionsfond

2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund

2080 Bundet eget kapital

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

 
Materiella anläggningstillgångar

 
Finansiella anläggningstillgångar

 
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Varulager mm

Råvaror och förnödenheter
17 796,71 -17 796,71 0,00

 
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
10 329,00 -10 329,00 0,00

 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

27 817,00 -18 511,00 9 306,00
 

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

592 590,33 216 640,61 809 230,94
395 315,68 2 378,40 397 694,08
987 906,01 219 019,01 1 206 925,02

 
Summa omsättningstillgångar 1 043 848,72 172 382,30 1 216 231,02

SUMMA TILLGÅNGAR 1 043 848,72 172 382,30 1 216 231,02

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början

-510 379,26 -598,46 -510 977,72
-90 000,00 90 000,00 0,00

-600 379,26 89 401,54 -510 977,72

 
Bundet eget kapital

Avsättning till expansionsmedel
-91 400,00 91 400,00 0,00

 
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

-55 700,00 55 700,00 0,00
 

Aktiekapital
-90 000,00 90 000,00 0,00

 

Preliminär balansräkning
Svenska Pudelklubben 
802002-7341

Utskrivet av Fredrik Nilsson 2021-03-17 08:36:02 Visma eEkonomi
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Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

2099 Årets resultat

2220 Domarkonferens
2221 SPK jubileum
2222 Hälsokonto
2223 RAS
2224 Pudelnationalen
2225 SPK hemsida
2226 Pudelseminarium

2440 Leverantörsskulder
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder

2801 Medlemsavg Mellansvenska avd
2802 Medlemsavg Norra avd
2803 Medlemsavg Södra avd
2804 Medlemsavg västra
2890 Övriga kortfristiga skulder

2900 Interimsskulder
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Fritt eget kapital
Årets resultat

-69 598,46 -60 167,84 -129 766,30
 
Summa eget kapital -907 077,72 266 333,70 -640 744,02

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00

Avsättningar
Övriga avsättningar

0,00 -100 000,00 -100 000,00
0,00 -4 000,00 -4 000,00
0,00 -91 400,00 -91 400,00
0,00 -55 700,00 -55 700,00
0,00 -110 000,00 -110 000,00
0,00 -15 000,00 -15 000,00
0,00 -20 000,00 -20 000,00
0,00 -396 100,00 -396 100,00

 
Summa avsättningar 0,00 -396 100,00 -396 100,00

Långfristiga skulder
 
Summa långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

0,00 -43 127,00 -43 127,00
-19 231,00 19 231,00 0,00
-19 231,00 -23 896,00 -43 127,00

 
Övriga skulder

-20 738,00 -16 917,00 -37 655,00
-3 965,00 -5 090,00 -9 055,00
-5 935,00 -4 220,00 -10 155,00
-8 045,00 -6 440,00 -14 485,00

0,00 -120,00 -120,00
-38 683,00 -32 787,00 -71 470,00

 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-67 257,00 67 257,00 0,00
-11 600,00 -53 190,00 -64 790,00
-78 857,00 14 067,00 -64 790,00

 
Summa kortfristiga skulder -136 771,00 -42 616,00 -179 387,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 043 848,72 -172 382,30 -1 216 231,02

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Preliminär balansräkning
Svenska Pudelklubben 
802002-7341

Utskrivet av Fredrik Nilsson 2021-03-17 08:36:02 Visma eEkonomi
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3110 Medlemsintäkter
3120 Annonsförsäljning
3160 Utställningsintäkter
3220 Varuförsäljning
3222 används ej
3223 används ej
3224 används ej
3310 Pudelseminarium
3680 Management fees

3990 Övriga ersättningar och intäkter

4010 Inköp medlemshantering
4210 SA- & PRCD-tester
4260 PF
4280 Webgruppgen
4303 Nordisk Pudelkonferens
4310 Pudelseminarium
4320 Verksamhetskonferens
4330 Handledarutbilning
4510 Årets Pudlar
4550 Övriga kostnader
4708 Avgifter SKK & SBK PN
4750 Inköp av varor till försäljning
4910 Förändring av lager av råvaror

4100 PudelNytt övrigt
4120 PudelNytt tryck etc
4121 PudelNytt porto
4122 PudelNytt prod.kostnader

5800 Resekostnader
5900 Reklam och PR
5910 Annonsering
6020 Egna facktidskrifter
6100 Kontorsmateriel och trycksaker
6210 Telekommunikation
6250 Postbefordran
6310 Företagsförsäkringar
6450 Styrelsemöten
6530 Redovisningstjänster
6570 Bankkostnader

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31 
Period fg år: 2019-01-01 - 2019-12-31

  
 

Perioden Ackumulerat
Periodslut

 fg år
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

592 865,77 592 865,77 483 631,00
7 590,00 7 590,00 18 108,00

15 880,00 15 880,00 34 280,00
112 715,11 112 715,11 0,00

0,00 0,00 777,00
0,00 0,00 4 020,00
0,00 0,00 32 164,00
0,00 0,00 53 590,00
0,00 0,00 0,31

729 050,88 729 050,88 626 570,31

Övriga rörelseintäkter
22 357,00 22 357,00 2 500,00

 
751 407,88 751 407,88 629 070,31

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-118 790,00 -118 790,00 -111 148,00
0,00 0,00 -7 556,00

-7 579,00 -7 579,00 -43 954,57
0,00 0,00 -2 500,00

-5 023,20 -5 023,20 0,00
0,00 0,00 -101 355,00

-68 067,00 -68 067,00 -32 933,30
0,00 0,00 -600,00

-1 695,00 -1 695,00 -455,00
0,00 0,00 -414,00

-168,00 -168,00 0,00
-46 311,00 -46 311,00 -16 123,00
-17 796,71 -17 796,71 2 555,96

-265 429,91 -265 429,91 -314 482,91

Handelsvaror
-4 540,00 -4 540,00 0,00

-86 952,00 -86 952,00 -88 152,00
-60 260,17 -60 260,17 -57 695,33
-52 000,00 -52 000,00 -52 000,00

-203 752,17 -203 752,17 -197 847,33

Övriga externa kostnader
0,00 0,00 -3 876,00

-8 625,00 -8 625,00 0,00
-2 975,00 -2 975,00 -8 795,00
-1 605,64 -1 605,64 -1 490,62
-6 304,00 -6 304,00 -1 367,00

0,00 0,00 -3 419,25
-19 967,00 -19 967,00 -1 637,00

-570,00 -570,00 -570,00
-8 124,33 -8 124,33 -30 585,08

-56 250,00 -56 250,00 -30 500,00
-3 998,25 -3 998,25 -1 170,50

Preliminär resultaträkning
Svenska Pudelklubben 
802002-7341

Utskrivet av Fredrik Nilsson 2021-03-17 08:39:51 Visma eEkonomi
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Perioden Ackumulerat
Periodslut

 fg år
6910 Licensavgifter och royalties
6982 Föreningsavgifter
6993 Lämnade bidrag och gåvor

7000 Arvoden
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %
7610 Fortbildning
7690 Medlemsvård

8300 Ränteintäkter
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar

8490 Övriga skuldrelaterade poster

8821 Återföring av avsättn Pudelseminariet

8999 Årets resultat

-10 092,68 -10 092,68 -544,00
-927,00 -927,00 0,00

-9 951,00 -9 951,00 -6 411,00
-129 389,90 -129 389,90 -90 365,45

Personalkostnader
-5 798,00 -5 798,00 0,00

0,00 0,00 -942,00
-1 800,00 -1 800,00 0,00

-17 850,00 -17 850,00 0,00
-25 448,00 -25 448,00 -942,00

Rörelseresultat 127 387,90 127 387,90 25 432,62

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

0,00 0,00 2 357,78
2 378,40 2 378,40 0,00
2 378,40 2 378,40 2 357,78

Räntekostnader och liknande resultatposter
0,00 0,00 -2,54

 
Resultat efter finansiella poster 129 766,30 129 766,30 27 787,86

Bokslutsdispositioner
0,00 0,00 65 000,00

 
Resultat före skatt 129 766,30 129 766,30 92 787,86

BERÄKNAT RESULTAT 129 766,30 129 766,30 92 787,86

Årets bokförda resultat
129 766,30 129 766,30 69 598,46

 

Preliminär resultaträkning
Svenska Pudelklubben 
802002-7341

Utskrivet av Fredrik Nilsson 2021-03-17 08:39:51 Visma eEkonomi
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Förvaltningsberättelse avseende
Verksamhetsår 2020

Information om verksamheten
SPK har till mål att inom ramen för SPK:s stadgar, 
bestämmelser och föreskrifter bedriva SPK:s 
regionala verksamhet.

SPK omfattar hela Sverige, är indelat i fyra 
avdelningar Södra avdelningen, Västra 
avdelningen, Mellansvenska avdelningen och 
Norra avdelningen.

Föreningens ändamål
SPK är en ideell förening. Föreningen har till 
uppgift att bevara rasen, samt att ge informera om 
pudeln och dess användningsområden, sprida 
kunskap om SPK- dess mål, organisation och 
arbetsformer samt att anordna verksamheter i 
enlighet med SPK:s direktiv. Föreningen vill belysa 
och sprida kunskap om pudeln, skapa kontakter 
med pudelägare/medlemmar och förutom stadfästa 
utställningar erbjuda aktiviteter som främjar 
medlemmar och pudlar.

Väsentliga händelser under året
2020 har präglats av Corona-pandemin och de 
restriktioner som följt med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om maxantal personer i olika 
sammanhang. En del utställningar har ställts in 
liksom andra större arrangemang. 

Fyra pudelnytt har skickas ut till medlemmarna. 
Pudelnytt nr 4 skickades en almanacka med.

Två styrelse möte har varit fysiska resten av 
styrelsemötena, liksom fullmäktige och 
verksamhetskonferens har arrangerats digitalt.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Planerad pudelnationalen har inte anordnas, därför 
inte avsättningarna till detta används. Försäljningen 
i vår webbshop har ökat omsättning.

Årets ekonomi
-De totala intäkterna uppgick till 751 407 kronor
-Kostnaderna uppgick totalt till 507 019 kronor
-Ränteintäkter uppgick till 2 378 kronor
-Årets resultat är 129 766 kronor

Förslag till behandling av vinsten:
Styrelsen för SPK föreslår att årets vinst 

10 000 avsättning ”Domarkonferens”

4 000 avsättning ”SPK jubileum”

5 000 avsättning ”Hemsida”

25 000 avsättning ”Pudelseminarium”

50 000 avsättning ”Avels- och uppfödarekongress”

35 766 kronor balanseras i ny räkning. 
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Förvaltningsberättelse

Avsättningar 2020-12-31 Föreslagna PF 2021 Förslag användas

2220 Domarkonferens 100 000 10 000 −100 000 10 000

2221 SPK jubileum 4000 4 000 8 000

2222 Hälsokonto 91400 91 400

2223 RAS 55700 −15 700 40 000

2224 Pudelnationalen 110 000 −110 000

2225 SPK hemsida 15 000 5 000 20 000

2226 Pudelseminarium 20 000 25 000 45 000

Avels- och uppfödarkongress 50 000 50 000

396 100 94 000 −225 700 264 400
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Svenska Pudelklubben (SPK) målet aT konMnuerligt 
skapa goda förutsäTningar för hunden, hundägaren 
och hundägandet genom aT: 
• Väcka intresse för och främja avel av mentalt och 
fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda 
rashundar. 
• Bevara och utveckla pudelns specifika egenskaper 

och verka för utveckling av dressyr och prakMskt bruk 
av rasen. 

• Informera och sprida kunskap om hundens beteende, 
dess fostran, utbildning och vård. 

• Bevaka och arbeta med frågor som har eT allmänt           
intresse för hundägaren och hundägandet. 

• Skapa och bevara goda relaMoner mellan omvärlden 
och hundägaren och hundägandet. 

SPK ska fortsäTa aT arbeta för aT öka medlemsantalet. 

SPK kommer under året aT fortsäTa arbetet för aT 
säkerställa en god ekonomi. 

SPK kommer aT uppmuntra avdelningarna aT 
genomföra uppfödarutbildning på fler platser i landet. 

Minst 9 styrelsemöten planeras under 2021. Fysiska 
möten kommer aT varvas med webb-sammanträden. 
Justerade sammanträdesprotokoll läggs ut på hemsidan 
eger det aT beslutade brev är skrivna och 
avdelningarna fåT protokollen. 

Nya pudelägare kommer liksom Mdigare år aT 
kontaktas med informaMon om SPK för aT på deTa säT 
uppmuntra nya pudelägare aT bli medlemmar. RabaT 
när uppfödare betalar första medlemsavgigen för sina 
valpköpare, så kallat gåvomedlemskap, kommer aT 
gälla även 2021. 

Nya kennelnamnsinnehavare kommer aT kontaktas för 
aT bli medlemmar. InformaMon ges om klubben och 
dess akMviteter, hälsoprogram, RAS m.m.  

SPK CS arbete med aT samla in gammalt SPK-material 
sedan klubben insMgades, t.ex. protokoll, årsberäTelser 
och PudelnyT för arkivering hos Riksarkivet i Arninge, 
kommer aT fortgå. Avdelningarna uppmanas aT också 
arkivera sin historia. 

FortsäTa arbeta med våra sponsorer Svedea, ProPet 
och Satchmos. Söka eger fodersponsor. 

Styrelsens avsikt är aT inspirera och stödja 
avdelningarna, sekMonerna och ombuden Mll aT 
engagerat och posiMvt fortsäTa arbetet för vårt 
gemensamma mål: sprida kunskap om pudel och 
varsamt värna vår ras. 

Verksamhetsplan för avels- och 
uppfödarkommiEén 2021 
KommiTén behöver träffas fysiskt om pandemin Mllåter 
1-2 gånger under året annars får vi träffas genom 
Teams eller telefonmöten ca 3 gånger. 
Uppfödarbrev kommer aT mailas ut eT par gånger 
under 2021. 
UppräTa och sammanställa lista för 
hanhundsanvändning och publicera på hemsidan och i 
PudelnyT. 
Sammanställa uppgiger och staMsMk om rasen från bl.a. 
SKK:s avelsdata. 
Lämna informaMon och råd i avelsfrågor i enlighet med 
av SKK:s uppräTade riktlinjer. 
Utvärdera och analysera nuvarande hälsoprogram. 
FortsäTa aT värna om pudelns solida färger. 
Webinarium 
Februari 2021 första grundläggande informaMon med 
frågeställning. 
Under första delen av halvåret webinarium om RAS och 
HD-index med utomstående föreläsare.  
Webinarium med uppfödare både inom pudel och även 
någon från annan ras. 
Föreläsare ev veterinär eller annan med specifik 
specialistkunskap. 
Pudelns färger/färggeneMk. 
RAS 
Revideringen av RAS kommer aT påbörjas. Det kommer 
aT gå ut mail Mll alla avdelningar med informaMon och 
frågor om vad de vill och tycker aT vi ska göra under 
året.  
Målet är aT träffas ute hos avdelningarna men om inte 
pandemin Mllåter får vi hålla webbinarium. 
Det kommer aT läggas ut frågeformulär på hemsidan 
Mll pudelägare samt bifogas frågor Mll uppfödare via 
länk i våra uppfödarbrev. 
Sammanställa och revidera RAS under slutet av året så 
aT det kan skickas Mll SKK under första kvartalet 2022. 
SAR-pudlarna 
Vi har gjort staMsMk och kommer aT följa upp deTa 
under året. Vi för en diskussion om vi behöver fortsäTa 
med SAR-listor då de färgerna har ökat de senare åren. 
SPK diskuterar i en arbetsgrupp huruvida SAR-
pudeluppfödare och ägare behöver extra stöd under 
2021 och på vilket säT som verkar gynna rasen mest.  
Kloka gummorna/mentorer 
Våra tre kloka gummor fortsäTer ge råd Mll valpköpare 
samt uppfödare i allehanda frågor. Pudelklubben 
kommer aT fortsäTa jobba med de kloka gummorna 
men kommer också se över om vi ska utöka dem och 
kanske ha specifika kontakter inom respekMve storlek. 
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Uppfödarregister på hemsidan 
Vi uppmanar våra uppfödare aT finnas med på listan 
över uppfödare som finns på vår hemsida. 

Valphänvisning 
Vi fortsäTer aT uppmana våra uppfödare aT använda 
sig av Pudelklubbens valphänvisning. Det ska kännas 
seriöst aT kunna kontakta och köpa en pudel genom 
vår valphänvisning då valpkullarna måste uppfylla våra 
valphänvisningskrav. 

Ueorska PRA-fall på de mindre varianterna 
Vi har eT par fall som har blivit fällda för PRA men är 
fria för PRCD samt RCD-4. Vi kommer aT kontakta 
laboratorier för aT försöka få reda på vilken typ av PRA 
det är. KommiTén kommer även aT kontakta de andra 
nordiska länderna för aT se om liknande fall hos dem 
har inkommit. 

Utbildning SKK 
Deltaga på SKK:s digitala utbildningar under 2021 som 
är intressant för Pudelklubben, avels- och 
uppfödarkommiTén. Informera och sammanställa 
informaMon ifrån SKK:s Avelskonferens. 

Övrigt 
Det kommer konMnuerligt aT skrivas och informeras på 
hemsidan och sociala medier om olika avels- och 
uppfödarfrågor.  

Webbformulär på hemsidan där ägare själva kan 
registrera sina pudlars DNA-tester. 

Vi har i budgeten gjort en avsäTning för en Avels- och 
uppfödarkonferens där tanken är aT det blir en större 
kongress kanske i samband med nästa PudelnaMonal. 
Målet är aT den ska genomföras med någon eller några 
av våra nordiska grannländer och innehålla 
internaMonella uppfödare, domare och andra med 
koppling Mll avels- och uppfödarfrågor.  

Samarbeta med de olika avdelningarna i olika frågor. 

Verksamhetsplan för 
marknadsförningskommiEén 2021 
SPK kommer aT genom vår hemsida och sociala 
medier, medlemsMdning samt nyhetsbrev Mll våra 
avdelningar och medlemmar, på eT trevligt och 
informaMvt säT sprida bilden av vår ras som den 
trevliga, friska och posiMva hundras den är. Vi kommer 
aT göra riktade marknadsförings-kampanjer samt göra 
reklam för vår ras och klubb. Vi kommer försäTa med 
SPK webbshop och planerar även aT synas med monter 
på de två stora evenemangen MyDog och Hundmässan 
genom Västra och Mellansvenska avdelningarnas 
försorg. 

PudelnyT, vår medlemsMdning, kommer aT utges med 
4 nummer. Tidningslänk kommer finnas och mailas ut 
Mll personer, klubbar, företag och organisaMoner. 

Vi planerar även i år samköra pudelnyT nr 4 med en 
almanacka Mll våra fullbetalande medlemmar. 

Verksamhetsplan  för kommiEén för arbetande 
pudlar 2021 
Under kommande verksamhetsår planerar kommiTén 
aT fortsäTa visa upp den mångsidiga och arbetande 
pudeln. DeTa genom aT presentera hundsporter samt 
intervjuer med akMva medlemmar inom sporterna i 
våra medier; PudelNyT, hemsida och Facebook. Utöver 
hundsporter kommer vi även aT presentera pudlar i 
tjänst; pudeln som har eT arbete i samhället. Vi hoppas 
deTa ska inspirera våra medlemmar aT prova på fler 
hundsporter med sina pudlar och få en bra bild av 
pudelns mångsidighet.  
KommiTén kommer också fortsäTa aT arbetet med 
övervakning av MH och BPH för pudlarna. SPK kommer 
aT fortsäTa uppmuntra pudelägare aT uoöra BPH för 
aT nå målet om 500 beskrivna hundar Mll år 2025. 

Pudel-SM har kommiTén huvudansvaret för. Pudel-SM 
kommer gå av stapeln i samband med PudelnaMonalen 
i juli om coronarestrikMonerna Mllåter deTa. DeTa år är 
det KommiTén för Arbetande pudlar/CS som anordnar 
evenemanget. 
KommiTén ansvarar även för Årsbästa-listorna. Dessa 
har inte kommit igång ännu då inga tävlingar har 
kunnat genomföras på grund av coronarestrikMonerna. 
Beslut om listorna kommer aT räknas för andra halvan 
av år 2021 väntas under juni månad och besked 
kommer däreger. 

Verksamhetsplan  för utställningskommiEén 2021 
Ansöka om utställningar för 2023. 

Vi har femton officiella utställningar planerade aT 
hållas under 2021, coronarestrikMonerna kommer så 
klart styra hur många utställningar som kan anordnas: 
en utställning under PudelnaMonalen, fyra i 
Mellansvenska, tre i Södra, tre i Västra och fyra i Norra 
avdelningen. 

Stödja vid exteriörbedömning. 

Domarkonferens i oktober är bokad. Gruppen kommer 
ta fram eT nyT kompendium och göra en presentaMon. 

AT ge och hjälpa nya pudeldomare, men så klart även 
om aktualiserade domare på rasen. AT ha mentorer för 
domare som utbildar sig på pudel. 
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Företagsnamn SVENSKA PUDELKLUBBEN Budget

Konto Beskrivning Budget 2021 Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 Budget 2019

Intäkter
Nettoomsättning 

3110 Medlemsintäkter 596 500 592 866 520 000 483 631 530 000

3120 Annonsförsäljning 8 000 7 590 20 000 18 108 25 000

3160 Utställningsintäkter 20 000 15 880 35 000 34 280 35 000

3220 Varuförsäljning 114 000 112 715 37 000 36 961 29 000

3310 Pudelseminarium 53 590 90 000

PudelSM 30 000 40 000

3710 Pudelnationalen 170 000 174 000

Summa Nettoomsättningen 938 500 729 051 786 000 626 570

Övriga rörelseintäkter 749 000

3990 Övriga ersättningar och intäkter 22 500 22 357 10 000 2 500 10 000

Summa Övriga rörelseintäkter 22 500 22 357 10 000 2 500 10 000

Summa Intäkter 961 000 751 408 796 000 629 070 759 000
Kostnader

4010 Inköp medlemshantering −125 000 −118 790 −115 000 −111 148 −115 000

4100 PudelNytt övrigt −5 000 −4 540

4120 PudelNytt tryck etc −95 000 −86 952 −100 000 −88 152 −105 000

4121 PudelNytt porto −68 000 −60 260 −65 000 −57 695 −60 000

4122 PudelNytt prod.kostnader −52 000 −52 000 −52 000 −52 000 −52 000

4210 SA- & PRCD-tester −10 000 −4 000 −7 556 −4 000

4220 RAS −45 000 −10 000 −5 000

4260 PF −8 000 −7 579 −45 000 −43 955 −50 000

4280 Webbgruppen −35 000 −2 500 −2 500 −25 000

4300 KURSER & KONFERENSER −10 000 −4 000 −1 860 −7 000

4302 Kennelfullmäktige KF −10 000 −4 464 −3 000

4303 Nordisk Pudelkonferens −5 023 −3 000

Pudelseminarium −101 355 −120 000

4320 Verksamhetskonferens −50 000 −68 067 −33 000 −32 933 −28 000

4510 Årets Pudlar −3 000 −1 695 −1 500 −455 −2 500

4520 PudelSM −50 000 −50 000

PN möte inför −2 000 −3 000

Övriga kostnader −7 000 −414 −8 000

Pudelnationalen −255 000 −236 050

Domarkonferens −130 000

SAR −6 000 −6 000 −2 000

4708 Avgifter SKK & SBK PN −500 −168

4750 Inköp av varor till försäljning −75 000 −46 311 −15 000 −16 123 −12 000

4910 Förändring av lager av handelsvaror −17 797 2 556

Summa Kostnader för varor,

material och vissa köpta tjänster −907 500 −469 182 −701 050 −518 054 −651 500

Bruttovinst 53 500 282 226 94 950 111 016 107 500
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5800 Resekostnader −5 000 −3 876

5900 Reklam och PR −25 000 −8 625 −25 000

5910 Annonsering −8 000 −2 975 −7 000 −11 511 −7 000

6020 Egna facktidskrifter −1 600 −1 606

6100 Kontorsmateriel och trycksaker −8 000 −6 304 −1 500 −1 367 −3 000

Rasmontrar −10 000 −9 000 −8 795 −5 000

Datakostn internet −3 000 −8 440 −10 000

6210 Telekommunikation −6 000 −6 000

6250 Postbefordran −28 000 −19 967 −2 000 −1 637 −2 000

6310 Företagsförsäkringar −600 −570 −600 −570 −600

6450 Styrelsemöten −40 000 −8 124 −60 000 −30 585 −60 000

6530 Redovisningstjänster −60 000 −56 250 −60 000 −30 500

Revisionskostnader −500 −500 −500

6570 Bankkostnader −4 500 −3 998 −1 500 −1 170 −2 000

Övrigs ADM kostnader −500

6910 Licensavgifter och royalties −13 000 −10 093 −7 000 −544

6982 Föreningsavgifter −1 000 −927 −1 500 −1 491 −1 500

6993 Lämnade bidrag och gåvor −12 000 −9 951 −6 411

Summa Övriga externa

rörelsekostnader −217 200 −129 390 −184 600 −106 897 −98 100

Personalkostnader 

7000 Arvoden −5 798

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % −14 000 −4 000 −942 −2 000

7610 Fortbildning −15 000 −1 800 −600

7690 Medlemsvård −35 000 −17 850 −10 000 −333 −25 000

Summa personalkostnader −64 000 −25 448 −14 000 −1 875 −27 000
Summa Kostnader −1 188 700 −624 020 −899 650 −626 826 −776 600

Rörelseresultat −227 700 127 388 −103 650 2 244 −17 600

Finansiella poster 

Finansiella intäkter 

8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar 2 500 2 378 2 500 2 358 2 500

Summa Finansiella intäkter 2 500 2 378 2 500 2 358 2 500
Summa Finansiella poster 2 500 2 378 2 500 2 358 2 500

Resultat efter finansiella poster −225 200 129 766 −101 150 4 602 −15 100

Avsättningar Domarkonferens 100 000

SPK jubileum 

Hälsokonto

RAS 15 700 10 000

Pudelnationalen 110 000 90 000

SPK hemsida 

Pudelseminarium 65 000

Avels- och uppfödarkongress

Beräknat resultat 500 129 766 −1 150 69 602 −15 100
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VALBEREDNINGENS
FÖRSLAG
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, SUPPLEANT

Jag heter Stefan Mörk, är 53 år och gift med Peter Carlsson Mörk. Vi bor på landet
utanför Stockholm och föder upp toy- och dvärgpudel i färgerna svart, brunt och
aprikosröd samt har en liten uppfödning av mellanpudel i färgen svart. Min man
Peter har lång erfarenhet av pudel och tillsammans har vi haft vårt kennelnamn
Morning Breeze sedan 2014.
Jag har två masterutbildningar, en i statsvetenskap från Stockholms universitet och
en i Leadership and Organization Studies från University of Bedfordshire i England
samt min första formella utbildning som är Leg. Sjuksköterska. Jag har jobbat 20 år i
olika chefsbefattningar, bland annat som områdeschef, utvecklingschef och
verksamhetsområdeschef inom Försäkringskassan. Jag har varit områdeschef med
ansvar för Försäkringskassans arbete med EUs strukturfonder vilket gjorde att jag
arbetade mycket i Bryssel under en period. Som verksamhetsområdeschef
ansvarade jag för att utveckla en forskningsplattform med brett internationellt
samarbete med länder inom EU, Kanada och USA.
Samverkan har alltid legat mig varmt om hjärtat, dvs hur vi får välfärdssystemets
olika delar att hänga samman på bästa sätt för medborgaren och jag har haft och
har flera styrelseuppdrag baserade på min breda erfarenhet av just samverkan. Dels
som vice ordförande i samordningsförbundet på Södertörn och för närvarande som
andre vice ordförande i samordningsförbundet i Uppsala län. I ett
samordningsförbund lägger Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och
region en fjärdedel av finansieringen vardera för att samverka finansiellt för att ge
stöd till människor som står långt från arbetsmarknaden. Jag har dessutom
föreningserfarenhet som ordförande i bostadsrättsförening.  
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REVISOR

Kerstin Johansson, 63 år gammal. Bor på landet utanför Göteborg med bara naturen som
granne. 
Har ett förflutet som styrelseledamot i Svenska Pudelklubbens Västra avdelning, har
hunnit med alla befattningar under olika tidsperioder. Varit medlem i klubben sedan
1984. Sista tiden som avdelningens ordförande i några år.
Därefter satt jag i CS som ledamot i fyra år, riktigt intressant och givande men det blev
för tidskrävande när man har ett krävande heltidsarbete och fem-sex egna hundar. Är
intresserad av utställning så det kräver mycket päls på hundarna. Ju fler hundar man
föder upp, ju fler hundar att klippa/trimma på all ledig tid 
Har alltid tyckt om föreningsarbete men ibland räcker tiden inte till så då har det blivit
sporadiska uppehåll.
Jag har en liten uppfödning av mellanpudel under namnet Claudivan, (föder också upp
Cocker Spaniel). 
I arbetslivet har ekonomi genomsyrat de flesta anställningar och några egna företag.
Skött bokföring både som anställd och när jag drev ett pensionat. Har också haft egen
butik med katt- och hundtillbehör i Göteborg. Varit till sjöss i många år som kocksteward
vilket innebär att man är både kock och ekonomiföreståndare. 
Sedan 1995 är jag anställd tjänsteman i Göteborgs kommun, utbildningsförvaltningen
och arbetar sedan några år som servicechef på Lindholmens Tekniska Gymnasium. Där
har jag budgetansvar för min enhet, ekonomer sköter det dagliga ekonomiarbetet men
jag är väl insatt i det hela då man har ansvaret och ska attestera allt som rör budgeten.
Att vara revisor för Pudelklubben låter spännande, jag är gärna med och gör det jag
känner att jag har tid med. Jag tror att det blir lätt att sätta sig in i styrelses arbete och
då Bengt Forshult varit revisor i många år räknar jag med att han sätter mig in det hela
så att vi tillsammans kan följa upp allt som ingår i revisorsuppdraget.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REVISORSSUPPLEANT

Jag sitter som kassör i västra styrelsen sedan 2016, det har varit intressant, roligt och jag
ser fram emot att jobba vidare i styrelsen.
Jag har levt med storpudel nästan hela mitt liv, vår första grå storpudel köptes när jag var
7 år och när jag var 13 år köptes nästa storpudel och den blev min egen som följde med
nästan överallt, även på skolresa, hon var en riktig ögontjänare och alltid smartare än jag
var.
Sedan 2006 föder jag, tillsammans med min dotter Elisabeth, upp grå och ibland vit
storpudel med prefixet Håfveleds.
Vi ställer ut våra hundar men jag tycker att det är roligt att göra andra aktiviteter också.
Mest tränar jag Rallylydnad och jag försöker att nyttja vad vi möter när vi är ute som att
gå slalom mellan cykelställ, balansera , uppletande, trycka på knappar för att öppna
dörrar eller trycka fram hissen. Kommunikationen med hunden är intressant och
spännande.
Vi låter alla våra egna hundar göra BPH och försöker ordna tillfällen så att flera av våra
uppfödningar kan göra BPH vid samma tillfälle för att kunna se likheter/olikheter mellan
individerna i samma kull.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REVISORSSUPPLEANT

Jag bor i Kungälv där jag lever med man och två numera vuxna barn.
Jag har haft hund sedan jag var 8 år då jag fick min hett efterlängtade dvärgpudel som vi
fick glädjen att ha i hela 14 år.
 
Min första egna hund skaffade jag som 20-åring och det var en Berner Sennen, en stor
hane som vi fick ha i hela 11 år.
 
År 2001 kom så det silverfärgade yrvädret Filippa in i familjen och hon var en fantastisk
och älskvärd liten personlighet som verkligen sålde in ”konceptet” mellanpudel i vår
familj. 
Med henne fick jag göra det jag alltid drömt om – ta en kull valpar. Året var 2005 och
det var en fantastisk upplevelse som gav mersmak, så efter det har det blivit ytterligare
8 kullar under prefixet Älvlekens.

Hemma hos oss brukar vi säga att pudlar är lika beroendeframkallande som att äta
chips, har man väl skaffat en kan man helt enkelt inte sluta, man bara måste ha fler, så
hos oss finns nu 5 gråa mellanpudlar – tjejer i olika åldrar. De äldsta 12 år och den
yngsta 1,5 år.
Numera är hundarna ett gemensamt intresse för mig och dottern Louise och vi ställer
förstås ut och gillar att vara aktiva även på andra sätt med våra hundar. Förutom härliga
skogspromenader har det bland annat blivit en hel del agility under åren. Även
nosework och rallylydnad står på agendan. 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, SUPPLEANT

Jag heter Stefan Mörk, är 53 år och gift med Peter Carlsson Mörk. Vi bor på landet
utanför Stockholm och föder upp toy- och dvärgpudel i färgerna svart, brunt och
aprikosröd samt har en liten uppfödning av mellanpudel i färgen svart. Min man
Peter har lång erfarenhet av pudel och tillsammans har vi haft vårt kennelnamn
Morning Breeze sedan 2014.
Jag har två masterutbildningar, en i statsvetenskap från Stockholms universitet och
en i Leadership and Organization Studies från University of Bedfordshire i England
samt min första formella utbildning som är Leg. Sjuksköterska. Jag har jobbat 20 år i
olika chefsbefattningar, bland annat som områdeschef, utvecklingschef och
verksamhetsområdeschef inom Försäkringskassan. Jag har varit områdeschef med
ansvar för Försäkringskassans arbete med EUs strukturfonder vilket gjorde att jag
arbetade mycket i Bryssel under en period. Som verksamhetsområdeschef
ansvarade jag för att utveckla en forskningsplattform med brett internationellt
samarbete med länder inom EU, Kanada och USA.
Samverkan har alltid legat mig varmt om hjärtat, dvs hur vi får välfärdssystemets
olika delar att hänga samman på bästa sätt för medborgaren och jag har haft och
har flera styrelseuppdrag baserade på min breda erfarenhet av just samverkan. Dels
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andre vice ordförande i samordningsförbundet i Uppsala län. I ett
samordningsförbund lägger Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och
region en fjärdedel av finansieringen vardera för att samverka finansiellt för att ge
stöd till människor som står långt från arbetsmarknaden. Jag har dessutom
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fick glädjen att ha i hela 14 år.
 
Min första egna hund skaffade jag som 20-åring och det var en Berner Sennen, en stor
hane som vi fick ha i hela 11 år.
 
År 2001 kom så det silverfärgade yrvädret Filippa in i familjen och hon var en fantastisk
och älskvärd liten personlighet som verkligen sålde in ”konceptet” mellanpudel i vår
familj. 
Med henne fick jag göra det jag alltid drömt om – ta en kull valpar. Året var 2005 och
det var en fantastisk upplevelse som gav mersmak, så efter det har det blivit ytterligare
8 kullar under prefixet Älvlekens.

Hemma hos oss brukar vi säga att pudlar är lika beroendeframkallande som att äta
chips, har man väl skaffat en kan man helt enkelt inte sluta, man bara måste ha fler, så
hos oss finns nu 5 gråa mellanpudlar – tjejer i olika åldrar. De äldsta 12 år och den
yngsta 1,5 år.
Numera är hundarna ett gemensamt intresse för mig och dottern Louise och vi ställer
förstås ut och gillar att vara aktiva även på andra sätt med våra hundar. Förutom härliga
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, VALBEREDNINGSLEDAMOT

Mitt namn är Doris Backe men jag hette Wasilioff när jag började med pudlar! 

Jag kom med i Svenska Pudelklubbens södra avdelnings styrelse redan som 19-åring!
Mitt stora engagemang låg då i att ordna trevliga medlemsträffar och jag har alltid
varit med i planering och arbetet med och kring utställningarna. Både administrativt
och praktiskt. Det blev nio år i styrelsen denna första omgång. Pudelklubbens
förtjänsttecken fick jag 1986. 

Jag fick min första pudel 1971, en vit mellanpudelhane. Jag fick en gedigen
”pudelutbildning” på Kennel Sunds-Pärlan där jag i tidiga tonår, tillsammans med
andra, skötte en kennel med 50 hundar på helger och sommarlov. Sedan dess har
jag varit rasen trogen, dvs 50 år i år! Ett tag fanns dvärgpudlar med och vi hade även
storpudlar några år. Jag har aldrig haft många valpar men har trots det haft fina
framgångar på utställningar genom åren. Både på årsbästalistor i Sverige och
utomlands. Det största hittills var när en svart mellantik vann Best in Show på Poodle
Club of America i St Louis, USA 2017 och hennes vita halvsyster blev BIR på svenska
Pudelnationalen samma år!

Jag har suttit med i södras styrelse i tre olika omgångar genom åren. Jag är
ringsekreterare och certifierad utställningsarrangör. Satt som vice ordförande i
södra avdelningen några år. Planering och genomförande av utställningar har legat
mig varmt om hjärtat men just nu har jag avsagt mig uppdrag i styrelsen, pga
personliga skäl. Den 1 februari, 2021 gick jag i pension efter att ha arbetat som
sjuksköterska. Nu ägnar jag mig på heltid åt min familj och egna hundar!
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