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Sussi Broman                                    
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Ann-CharloWe Hillberger                          
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Södra  
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Övriga inbjudna  
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Deltagande från styrelsen  
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Sida  av 4 37

Dagordning för Svenska Pudelklubbens fullmäkAge den 10 april 2022  

1.  Justering av röstlängd. 
2.  Val av ordförande för fullmäkAgemötet. 
3.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
4.  Val av två justerare som Allsammans med mötesordförande ska   
 justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare. 
5.  Beslut om närvaro- och yWranderäW förutom av vald delegat och av  
 personer enligt § 7 mom. 6. 
6.  Fråga om fullmäkAgedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
7.  Fastställande av dagordningen. 
8.  Styrelsens verksamhetsberäWelse med balans- och resultaträkning,  
 redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas   
 beräWelse. 
9.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt  
 dessa uppkommen vinst eller förlust. 
10.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäkAgemöte givit  
 All styrelsen. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12. A.  Beslut om styrelsens förslag All verksamhetsplan.  
      B.  Beslut om styrelsens förslag All rambudget. 
 C.  Beslut om medlemsavgiher 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. Öj vriga ärenden som av styrelsen hänskjuAts All fullmäkAge eller  
 som av avdelning anmälts All styrelsen för behandling av fullmäkAge. 
 1. ProposiAon, gamla PF beslut  

 FullmäkAge avslutas 

 Informa(on  
  a) InformaAon om kommande evenemang  
  b) Nästa års PF  



 

Styrelsen har under 2021 haK följande 

sammansä5ning  
Ordförande     
 Fredrik Nilsson                            (Mandat All 2022) 
Vice ordförande    
 Lena Petri              (Mandat All 2023) 
Sekreterare (protokollförande)   
 Sonja Hagelberg             (Mandat All 2022) 
Kassör (adjungerad) 
 Susanne Gustafsson 
Ledamot              
 Mona Plånborg Grenholm               (Mandat All 2022) 
Ledamot 
 CharloW Sandell                          (AvgåL 17 augus<) 
Ledamot 
 ChrisAna Anehagen                     (Mandat All 2023) 
Ledamot 
 Denise Lundholm             (Mandat All 2022) 
Ledamot 
 Malin Hult                                    (Mandat <ll 2023) 
Ledamot  
 Beatrice UWerström                    (Mandat All 2023) 
Första Suppleant 
 Stefan Mörk              (Mandat All 2023) 
Andra Suppleant (korresponderande sekreterare) 
 Anna Johansson                            (Mandat All 2022) 
Tredje Suppleant 
 Aleksandra Palumbo                   (Mandat All 2022) 
Fjärde Suppleant 
 Leone Nyman                         (Mandat All 2023) 
Firmatecknare  
Ordförande Fredrik Nilsson och kassör Susanne 
Gustafsson har varit föreningens firmatecknare 

ArbetsutskoF (AU) 
Fredrik Nilsson 
Lena Petri 
Malin Hult 
 

Revisorer 
Bengt Forshult och KersAn Johansson 
Revisorssuppleanter 
Inger Hildebrand och ChrisAna Hermansson 

 

Valberedning  

Mikael Nilsson (Sammankallande)              (Mandat All 2022) 
Carina Enberg                                    (Mandat All 2022) 
Doris Backe                             (Mandat All 2023) 

Föregående fullmäk(ge  
Föregående fullmäkAge hölls den 11 maj 2021.  

Sammanträden  
Centralstyrelsen har under året hah 15 stycken 
protokollförda, digitala möten.  

Allmänt  
Vågar vi hoppas? Vågar vi tro? AW denna pandemi med 
dess restrikAoner som påverkat oss alla håller sig 
stången under 2022? 
2021 var det foroarande pandemi med restrikAoner. Vi 
fick anpassa våra akAviteter och fortsaW ha digitala 
träffar och möten Vi har idag digitala styrelsemöten ute 
i avdelningarna och i CS, något som fungerar mycket 
bra. Så klart saknar vi de fysiska mötena som kommer 
aW bli vikAga fortsäWningsvis. 
Antalet medlemmarna har ökat med 449 jämfört mot 
föregående år. Under 2020 ökade vi med 187 
medlemmar. Det är ökning med 13 % sedan irol. 
Under coronapandemins första år 2020 var det många 
som beslutade sig för aW skaffa hund. Den trenden 
fortsaWe under 2021 och ökningen av antalet 
nyregistrerade hundar i Svenska Kennelklubbens 
register var 10,2 %. 
Pudeln  – alla storlekar sammanslagna – ligger på en 
femte plats på listan över de 20 populäraste raserna i 
Sverige 2021, en placering högre jämfört med 
föregående år.  
* plats 24 storpudel, 717  
* plats 25 dvärgpudel, 704  
* plats 26 mellanpudel, 624 
* plats 107 toypudel, 149   
Facebooksidan har fyllts på med nyheter och trevliga 
inlägg från pudelvärlden. Instagram och egna YouTube-
kanal får hela Aden fler och fler följare. 
SPK har skrivit kontrakt med en ny sponsor, 
Dr.Clauder’s. Samtliga sponsorer ProPet, Satchmos, 
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VerksamhetsberäWelse för Svenska Pudelklubben 2021 



Svedea och Dr.Clauder’s  har sponsrat klubben med 
presentkort på olika akAviteter och ger också alla 
pudelklubbens medlemmar rabaW på sina sorAment. 
Svedea har under året tagit fram en handbok All våra 
pudeluppfödare aW dela ut All sina valpköpare. 
Den 21 november hölls årets verksamhetskonferens via 
videolänk. Flera representanter från varje avdelning, 
Allsammans med CS, möWes för aW dela erfarenheter 
och utbyta informaAon. 
Avdelningarna har, pandemin All trots, hah många 
akAviteter under året. Det är glädjande aW se aW alla 
avdelningar har en stor bredd i utbudet och har 
anpassat verksamheten eher rådande situaAon.  
SPK CS AllsaWe en arbetsgruppen ”Vad händer med 
renrasiga hundar?”. Klubben följer vad som händer i 
våra länder runt omkring oss, det är väldigt 
oroväckande utveckling. De presenterade del av siW 
arbete på verksamhetskonferensen. Gruppens arbete 
inriktar sig framförallt på aW vara förberedd på vad som 
kan hända i framAden med våra hundar, uppfödning 
och avel. Det är eW mycket vikAg arbete och 
avdelningarna är så klart en vikAgt del av deWa. 
CS har anordnat digitala upptaktsmöten eher 
avdelningarnas årsmöte. 
Den 16-17 oktober höll Svenska Pudelklubben, 
Allsammans med några andra rasklubbar, en 
domarkonferens i Upplands Väsby. Över 80 deltagande 
exteriördomare och 10 fantasAska pudelägare kom 
med pudlar i alla storlekar. 
Så klart har vi jobbat med planeringen av aW klubben 
blir 80 år 2022!

Handboken  
SPK CS har AllsaW OrganisaAonsgruppen som bland 
annat jobbar med handboken. SPKs Handbok som finns 
publicerad på SPKs hemsida innehåller informaAon om 
exempelvis PudelnyW, datum för ansökan om 
utställningar, valberedningsarbete, förtjänsWecken och 
ruAner som gäller för centralstyrelsen och 
avdelningarna. IntenAonen är aW denna ska omarbetas 
helt och bli mer användarvänlig.   

Interna(onella kontakter  
Nordisk Pudel Konferensen har inte genomförts under 
året. Däremot har det periodvis förekommit 
diskussioner i gruppens gemensamma Facebook-grupp. 
Det har bland annat planerats digitala möten inför 
2022. Tyvärr saknar vi ännu minnesanteckningarna från 
mötet 2021. 

Kennelfullmäk(ge 
Lena Petri och Fredrik Nilsson deltog som SPK:s 
delegater på Svenska Kennelklubbens KF som 
genomfördes 23-24 oktober 2021 i Göteborg. 

HamiltonplakeWen Alldelades Mikael Nilsson, kennel 
Kudos. Vi i Svenska Pudelklubben är stolta över aW en 
aW vår nominering valdes ut. HamiltonplakeWen är  

SKK:s förnämsta utmärkelse för betydelsefull 
uppfödning. 

Avdelningar, sek(oner och ombud och deras 
ak(viteter 
Södra avdelningen 
KlippdemonstraAon för Södras medlemmar.  
Den 7 mars höll Mikael Nilsson Showdogs en 
klippdemonstraAon via Zoom för södra avdelningens 
medlemmar. 
  

Pälsvårdskurser 
Vardagsvård Steg 1 och 2 den 10 och 24 april. 
FortsäWning vardagsvård, 28 augusA. 
Vardagsvård 1 och 2 pälsvårdskurs i Lund. 

Pudelpromenad  
13 juni i Höör, 5 augusA i Bankeryd, 7 november i Lunds 
stadsmiljö med Aps och trix, 12 december 
luciapromenad i Fulltoha. 
  

Träffar 
Lekträffar i Malmö på Lagunens hundrastplats 
Roliga övningar med Aps och trix för din pudel 
på Löddeköpinge hundklubb. 
Prova på hoopers, Rallylydnad och nosework. 
Prova på agility. 
BPH 
Torsdagen den 13 maj 2021 anordnades eW BPH på 
Örkelljunga Brukshundklubb. 
Uppfödarträff med färggeneAk med Lena Erlandsson. 
Ring- och Handlerträning i Höör 
Ombud 
Ombud i Södra avdelningen för Småland/Öland var 
Yvonne Andersson, under året rekryterades även Ia 
Nilsson och Victoria Ekfeldt 

Västra avdelningen 
1 maj exteriörbedömning med Mikael Nilsson. 
Digitala träffar 
Akutvård hund, sommarens faror för hund med leg 
veterinär Jonas Eriksson, klippseminarier med Mikael 
Nilsson, klippseminarier med Allison Alexandar, 
Kanada, uppfödarutbildning  med AnneWe Andersson 
och utbildning i avelsdata. 
Kurser 
2 st Viltspårskurser i steg 1 och 2. BPH, vardagsvård 
steg 2 och steg 3 med Marie C och Marie P. 
SekAon:  
Skaraborg 
Marika Pontén, ordförande  
Gunilla Svensson, kassör  
Veronica Eriksson, sekreterare 
Monica Jonsson  
Annika Johansson 

28 november adventspromenader och 16 maj BPH 
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Mellansvenska avdelningen  
SekAon:  
Roslagen  
Täby/RoslagssekAonen har under året byW namn All 
RoslagssekAonen.  
Från mars består arbetsgruppen av följande: 
Mariana Näslund Blixt, ordförande 
Anna Malmström, kassör 
Marthe Norström, sekreterare 
Marianne Bladh 
Liss-BriW Elegård 
Ulla Nordström 
BirgiWa Södergren 
Gruppen har under året hah sex Teamsmöten. 
Kurser 
AkAvitet i Norrtälje, valpkurser, agilitykurs, prova på 
viltspårkurs, unghundskurser, grundkurs vardagslydnad 
och nosework nybörjarkurs. 
Pudelpromenader i Norrtälje vår och höst. 
Stockholmssek(onen 
SekAonen har under året hah följande 
sammansäWning: 
Carina Enberg, ordförande och webb-/FB-ansvarig 
                            samt kursadministratör 
Susanne Gustafsson, kassör 
Tage LaijronsdoWer, sekreterare och lokalansvarig 
Helena Hörkeby, kursadministratör och webbansvarig 
Monica Igebjer, 
Lena Ilemyr, 
Leone Nyman, PN-ansvarig 
Mia Aspén, promenadansvarig 
Nina Fors 
Sek(onsmöten  
SekAonen har hah 10 möten under året, samtliga via 
Teams.  
Kurser 
Pudelkul, nosework, valpkurser, grundlydnad, agility, 
inkallning och koppel, rallylydnad, unghundskurs/
grundlydnad, viltspår, barn med pudel, cirkuspudel, 
kantarellsök, hoopers, nos- och tassklippning, 
vardagsklippning, klippcoachkurs. 
Pudelpromenader 
EW antal promenader har erbjudits under året. 
Lägersek(onen 
Årets pudelläger, det 31:a i ordningen, hölls som vanligt 
vecka 28, dvs 11/7-17/7. Platsen var för sjäWe året på 
Herrfallet utanför Arboga. Antal deltagare var 103 st., 
som var fördelade på 23 stugor och 11 campingplatser. 
Antal hundar på lägret var högre än deltagarantalet, då 
många hade flera hundar. 
Det bjöds på många akAviteter; lydnad, rallylydnad, 
agility & nosework på olika nivåer, ringträning, 
pälsvård, klippdemo valplejon, lek All lydig hund, spår, 
sök, uppletande, cirkuskonster, prova på hoopers, 
hundmöten och en ungdomsgrupp.  
Mer för de tvåbenta var välkomst- och 
avslutningskvällarna med grillning. 

Under 2021 har vi hah åWa lägermöten, sju 
telefonmöten och eW fysiskt möte. Två telefonmöten 
var planering inför lägret 2022. 
I lägersekAonen för 2021 ingick Lena Ilemyr, Linda 
Pen}lä, Liss-BriW Elegård, Sofia Nandrup, Carina 
Enberg och Susanne Gustafsson. 
Örebrosek(onen  
Ombud Ann-BriW Gimerstrand och Eva Rindler  
Kurser 
Belöningsutveckling och trädgårdsagility. 
Pudelpromenader 
Under året hah eW flertal pudelpromenader. 
Ombud: 
Gotland - Tina Haraldsson  
Gotlandspudlarna har under hösten/vintern kunnat 
genomföra 4 uppskaWade promenader. 

Gästrikland – Ulrika Gill 
Pudelpromenader i Högbo Bruk. 
AkAvitetsdag på hundkappbanan i Järbo och 
Friskvårdskurs. 

SydNärke - Mia Borg 
Har hah ring-, handler- och socialträning i små grupper 
under de flesta av årets måndagar. 
Exteriörbedömning den 30 maj, domare var Gunilla 
Sandberg. 

Södermanland - Caroline Arogén Lundqvist  
Har hah klippkurs och pudelpromenader. 
Uppsala - Cecilia van der Meulen, Ylva Boström och Camilla 
Modqvist under hösten har Camilla Bohlin ansluAt som nyW 
ombud 
Har anordnat flera pudelpromenader. Hah en 
sommarpicknick i Stadsparken med möjlighet aW få sin 
hund fotograferad. AkAveringspromenad och en 
dagsvandring. Träff på Hunderbanan i Norrtälje, 
Dogparkour kurs, ringträning, vardagspälsvård. 

Östergötland - Annika Berglund 
Under 2021 har det anordnats flera pudelpromenader 
och eW par stadspromenader med pudlar. 
MH/BPH 
Under 2021 har MH/BPH kommiWén beståW av mig Ulla 
Nordström, Eva Werther och Ulrika Gill.  
BPH genomfördes i Nyåker två Allfällen, i Skutskär eW 
Allfälle och Hunduddens träningscenter tre Allfällen. 

Norra avdelningen 
Norra avdelningen har under året genomfört två 
officiella utställningar. En i september i Umeå och den 
andra utställningen i Sundsvall i oktober.  
Styrelsen har även anordnat eW BPH-Allfälle i 
Nordmaling där 5 hundar sponsrats med 200 kr 
vardera.  
Ombudens akAviteter har All stor del fåW ställas in för 
aW möta de allmänna råd som folkhälsomyndigheten 
geW samt uAfrån SKK:s rekommendaAoner. Antalet 
akAviteter planeras aW utökas.  
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Ombud: 
PITEÅ - Denise Lundholm 
SKELLEFTEÅ - Yvonne Söderlund 
UMEÅ - Emma Rezai & Ulrika Fessé 
ÖRNSKÖLDSVIK - KrisAna Rajala & Johanna Sandström 
SUNDSVALL - Christel Sjödin 
ÖSTERSUND - Gunilla Dahl 

Ekonomi  
Medlemsantalet har ökat yWerligare under 2021, det 
innebär även aW intäkterna ökat.  
Annonseringen i PudelnyW har minskat under året. Vi 
kan konstatera aW intresset för aW annonsera är lågt. 
Tidningen är fortsaW populär hos våra medlemmar och 
vi arbetar akAvt med aW göra den så innehållsrik och 
variaAonsrik som möjligt. 
Försäljningen i vår webbshop fortsäWer aW vara hög. 
Många nya omtyckta varor har kommit in i vår shop. 
Vårt klipphähe är väldigt populärt. 
Budgeten för domarkonferensen hölls mycket bra, även 
om deltagarantalet ökade nämnvärt, samarbetet med 
de andra specialklubbarna gjorde aW kostnaden inte 
blev så stor. 
Årets resultat före bokslutsdisposiAoner blev en vinst 
på 324 097,01 kr. Året blev ju pga covid-19-pandemin 
eW annorlunda år och det avspeglas också i vår 
ekonomi. En del inkomster har glädjande ökat och en 
del utgiher har blivit lägre än rolårets.  
Några poster sAcker ut:  

• lägre kostnader för styrelsemöten All följd av 
aW det inte har gåW aW ha fysiska möten 

• ökade medlemsintäkter tack vare ökat antal 
medlemmar 

• ökad kostnad för porto 
• minskade inkomster för utställningar 
• väldigt låga kostnader för PF och 

verksamhetskonferensen 
För mer informaAon om ekonomin hänvisar vi All 
Balans- och Resultaträkning. 

Arkivet  
Inget material har arkiverats under året. 

Medlemsantal och medlemssta(s(k 
2018-06-18 övergick medlemshanteringen All SKK.  
SKKs medlemsstaAsAk skiljer sig från SPKs gamla 
redovisningssäW. År 2020 är första året vi kan jämföra 
mot Adigare års (2019) medlemssiffror.  
De medlemmar som fåW en betalningspåminnelse är 
exkluderade från det som SKK benämner som ”AkAva 
medlemmar”. En i staAsAken, ej inkluderad kategori, 

som Allkommit i SKKs redovisning är de som anmält sig 
som medlemmar, vars inbetalning inte hunnit inkomma 
innan månadsskihet. 
2021 har vi fåW 815 nya medlemmar varav 101 
gåvomedlemskap, 42 familjemedlemskap, 48 dubbla 
medlemskap i Sveriges hundungdom samt 8 nya 
medlemmar från utlandet. 
Vid årets slut 20-12-31 hade vi 3409 akAva medlemmar, 
samma datum 21-12-31 hade vi 3895 medlemmar 
vilket innebär en ökning med totalt 486 medlemmar. 
Alla avdelningar har under föregående år, 2021, ökat i 
antal enligt nedan: 
Mellansvenska avdelningen 432 nya medlemmar 
Södra avdelningen 132 nya medlemmar 
Västra avdelningen 148 nya medlemmar 
Norra avdelningen 95 nya medlemmar 
SKK skickar, liksom Adigare år listor All SPK med 
informaAon om alla nya pudelägare, däreher skickar 
SPK:s medlemsansvariga mail All alla nya ägare 
innehållande informaAon om medlemskap samt vilka 
samarbetspartner och sponsorer SPK har. 
Under 2021 har Adningen PudelnyW endast skickats ut 
All betalande medlemmar, deWa för aW fortsäWa 
arbetet med aW vara en miljövänlig förening.  
MedlemsstaAsAk från SKK. Differens 2019-12-31 – 
2020-12-31  
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SPK TOTALT
2020-12-31 2021-12-31 Differens

Fullbetalande 2774 3200 426

Gåvomedlemskap/
valpköpare 81 97 16

Familjemedlem 376 351 −25

Heders 15 14 −1

Ständiga 56 60 4

Hundungdom 67 96 29

Utländsk medlem 31 38 7

Utländsk medlem 
fam 1 1

Utländsk valpköpare 3 1 −2

Utländsk ständiga 5 0 −5

Totalt 3409 3858 449
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MELLANSVERIGE

2020-12-31 2021-12-31 Differens

Fullbetalande 1455 1660 205

Gåvomedlemskap/
valpköpare 47 48 1

Familjemedlem 178 161 −17

Heders 9 9

Ständiga 35 35

Hundungdom 46 60 14

Utländsk medlem 1 1

Totalt 1771 1974 203

NORRA

2020-12-31 2021-12-31 Differens

Fullbetalande 378 416 38

Gåvomedlemskap/
valpköpare 10 13 3

Familjemedlem 57 56 −1

Heders 2 2

Ständiga 4 3 −1

Hundungdom 8 13 5

Utländsk medlem 0 0

Totalt 459 503 44

SÖDRA

2020-12-31 2021-12-31 Differens

Fullbetalande 428 516 88

Gåvomedlemskap/
valpköpare 9 8 −1

Familjemedlem 60 60 0

Heders 2 2

Ständiga 7 7

Hundungdom 7 14 7

Utländsk medlem 1 2 1

Totalt 514 609 95

VÄSTRA

2020-12-31 2021-12-31 Differens

Fullbetalande 513 607 94

Gåvomedlemskap/
valpköpare 14 28 14

Familjemedlem 81 74 −7

Heders 2 1 −1

Ständiga 10 10

Hundungdom 6 9 3

Utländsk medlem 0 0

Totalt 626 729 103



 

Avels- och uppfödarkommiFén 2021  
Sammankallande 
CharloWe Sandell, jan-juli. Malin Hult, juli-dec. 

Arbetsgrupper under avels- och 
uppfödarkommiFén 
Avel och hälsa 
CharloWe Sandell (januari-juli) 
Malin Hult 
Barbro Teglöf 
Ann-CharloWe Hillberger  
Ylva Freed 

Kloka gummor 
Carola Eliasson Åström 
Shirley Nilsson 
Gerty Steffenburg Nordenström 

Valphänvisning  
ChrisAna Sohlman  

Rådgivning, uppfödning och utbildning (RUU) 
ChrisAna Anehagen (sammankallande) 
Carina Kinde 
Lena Petri 
Maria Modig 
Mia Borg 

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

Pudelns färger  
Fredrik Nilsson (sammankallande) 
LoWa Sandell 
Sonja Hagelberg 
Genom samarbete mellan arbetsgrupperna inom avels- 
och uppfödarkommiWén har vi 2021 kunnat erbjuda eW 
flertal digitala träffar för våra medlemmar; Allika 
uppfödare och hanhundsägare. Innehållet i dessa har 
varit avel och uppfödarfrågor såsom avel/hälsa, RAS 
och färg. Syhet har varit aW informera, fördjupa redan 
befintlig kunskap, delge ny kunskap och skapa eW 
forum för diskussion medlemmar mellan. Sammanlagt 
har vi hah sju digitala Allfällen, fantasAskt aW vi kunnat 
”ses” digitalt och utbyta kunskap mellan oss även om vi 
nu längtar eher aW ses fysiskt.  
En del träffar runt om i avdelningarna har kunnat ske 
fysiskt och vi hoppas aW de Allfällena blir fler under 
2022.  
Utöver kontakten med medlemmar genom 
telefonsamtal, e-post och digitala möten över 
Teams har Avels- och uppfödarkommiWén också  

   
bidragit med skriven text i PudelNyW och på SPKs webb. 
På hemsidan pågår eW arbete med aW bygga upp sidor 
där våra uppfödare och medlemmar skall kunna hiWa 
relevant informaAon kring rasen, avel och uppfödning.  

Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 
Arbetet med RAS har under 2021 tagit fart och vi hade 
höga förhoppningar om aW vi skulle kunna ses fysiskt 
för aW ordentligt kunna diskutera vårt RAS-dokument 
sinsemellan. Tyvärr ville covid-19-pandemin 
annorlunda och vi fick kavla upp ärmarna och försöka 
göra det bästa av situaAonen digitalt.  
Året började med en digital träff för våra avdelningars 
styrelser för aW informera om syhet med RAS och hur vi 
gemensamt skulle lägga upp arbetet. Det har sedan 
hållits eW informaAonsAllfälle för medlemmarna om 
RAS samt eW diskussionsAllfälle. På startsidan på 
hemsidan har det funnits möjlighet aW skicka in 
synpunkter och åsikter i formulärformat. Avel och hälsa 
har under året hah löpande kontakt angående RAS och 
avslutade året med eW fysiskt möte med RAS på 
agendan.  
Tanken är aW RAS skall kunna presenteras inom kort för 
en första remissomgång All våra medlemmar för aW 
innan sommaren 2022 skickas in All SKK för granskning. 
Uppfödarbrev 
I januari månad 2021 mailades första nyhetsbrevet ut 
med särskild informaAon som berör uppfödare av 
pudel oavseW storlek. Pudeluppfödarna är en stor och 
vikAg målgrupp för SPK så därför skickas vissa 
uppfödarbrev ut All både uppfödare som är 
medlemmar i SPK och All uppfödare som valt aW inte 
vara med i SPK. Under 2021 har totalt skickats ut 3 st 
riktade nyhetsbrev All uppfödare.  
Innehållet har bland annat varit informaAon och 
anmälan All digitala utbildningsAllfällen, upplysning om 
vikten av aW hälsotester som krävs för registrering är 
gjorda innan parning, erbjudanden från våra sponsorer 
m.m. 
Registreringssiffror generellt 2021 
Pandemins fortsaWa närvaro har gjort aW den ökning av 
registrerade hundar vi kunde se under 2020 har fortsaW 
under 2021. RekommendaAonerna om aW minska våra 
sociala kontakter och hålla distans All andra människor 
har säkert även 2021 bidragit All aW fler längtat eher en 
hund.  
Svenska Kennelklubben noterar en ökning av 
registrerade hundar med 10,2 %, vilket i antal hundar 
motsvarar näsAnAll 63 000 individer. 

Sida  av 10 37

Avel	och	hälsa										Mentorer									Valphänvisning										SAR												Pudelns	färger												RUU

Avel-	och	uppfödarkommittén



 

Registreringssiffror pudlar 2021 
Totala antalet registrerade pudlar under år 2021 var 
2194 jämfört med 1881 år 2020, vilket är en ökning 
med 16,64 % seW över alla storlekar. Siffrorna varierar 
något mellan storlekarna men 2021 var ökningen (från 
föregående år) störst med 38,95 %, vilket motsvarar ca 
200 fler födda storpudlar än 2020. 

AvelsfunkAonär 
Malin Hult och Barbro Teglöf är klubbens utbildade 
avelsfunkAonärer. 

Avel och hälsa 
Under verksamhetsåret 2021 så byWe avelsrådet namn 
All Avel och hälsa för aW belysa aW arbetsgruppen inte 
enbart ger rådgivning utan berör ämnena avel och 
hälsa generellt och för pudel specifikt.  
Tillsammans har det besvarats på ungefär eW par 
hundra frågor, varav ungefär hälhen är 
hanhundsförfrågningar. En del av frågorna handlar om 
registreringsbestämmelser, andra är allmänna 
avelsfrågor och frågor om färggeneAk.  
Dessutom kommer en del frågor om hur man ska 
hantera hälsa och undvika de olika ärhliga sjukdomar 
som kan förekomma inom vår ras. Det är posiAvt när 
uppfödarna tar kontakt med klubbens avelsansvariga. 
Det är vikAgt aW det inte bara handlar om sjukdomar 
och problem utan kanske ännu vikAgare allmän 
sundhet och hälsa. Kontakt sker både över telefon och 
e-post, oha är det läWare aW tala om dessa frågor över 
telefon för aW kunna diskutera, förklara och informera.  
 I och med aW det är en stor ökning av antalet 
registrerade valpar är det ännu vikAgare aW klubben 

bistår med kompetens All både nya och erfarna 
uppfödare. Avel och hälsa är sakkunniga i frågor som 
berör både den enskilde medlemmen som rasen i stort. 
Det finns även eW breW kontaktnät med våra nordiska 
länder, Svenska Kennelklubben och andra sakkunniga 
runt om i Sverige. 
Avel och hälsa är dig behjälplig om du vill ha hjälp aW 
söka eher individer på den svenska, norska, finska och 
danska hunddatabasen. 
Valphänvisning 
Under året har ChrisAna Sohlman varit klubbens 
hänvisare av valpar och vuxna omplaceringshundar.  
Det har varit eW fortsaW högt tryck eher både valpar 
och omplaceringar under året. AW covid-19-pandemin 
fortsaW har sannolikt bidragit All det ökade intresset för 
aW bli hundägare. DeWa har leW All aW det inte varit så 
många kullar på hänvisningen som Adigare år, något 
ökat antal av storpudelkullar än föregående år.  Trots 
deWa så är sidan för valphänvisning och omplacering de 
mest besökta på SPKs hemsida. 
ChrisAna Sohlman har även deWa år fåW ta emot fler 
samtal, många som hör av sig är desperata och 
uppgivna över aW det är svårt aW få tag i en pudelvalp. 
Upp emot 10 st/dag som mest och mellan 5 och 10 
mail per dag.  
Det har även kommit en del förfrågningar direkt All 
centralstyrelsen och via Facebook-sidan.  
Antalet kullar som anmälts All hänvisning under året är 
totalt eW 60-tal. De flesta kullar som hänvisats har 
under 2021 varit storpudelkullar. 
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Rådgivning, uppfödning och utbildning (RUU) 
Under våren 2021 beslutade CS aW utöka servicen All 
våra avelsintresserade medlemmar. Medlemsansvarig 
ChrisAna Anehagen fick i uppdrag av CS aW starta upp 
en grupp som All en början gick under arbetsnamnet 
RUU, ”Rådgivning Uppfödning och Utbildning”. EW 
namn som senare visade sig vara mycket passande för 
gruppen. Det skickades ut eW mail All alla avdelningar 
för aW se om det fanns fler intresserade personer som 
ville vara med och ingå i RUU:s. Inom några veckor var 
gruppen klar med representanter från norra, södra och 
västra avdelningen, sammanlagt 5 personer. Idag består 
gruppen av 4 personer, från 3 avdelningar. 
Målet med gruppen var aW kunna anordna utbildningar, 
föreläsningar och ge klok rådgivning i avel och 
uppfödning för aW på så säW kunna förmedla en 
uppfödartrygghet i SPK:s regi. Några möten senare 
påbörjade arbetet med aW leta mentorer runt om i 
landet för aW på så säW öka Allgängligheten All nya 
uppfödare, avelsintresserade och hanhundsägare från 
erfarna uppfödare. 1 oktober kunde vi presentera 32 
mentorer från Malmö i söder All Luleå i norr på SPK:s 
hemsida under namnet Svenska Pudelklubbens 
mentorer. 
Under året 2021 har RUU:s hah fem digitala möten, vi 
har även en FB-grupp där vi har en konAnuerlig dialog. 
SPK:s mentorer har också en FB-grupp där stora som 
små frågor tas upp, vi har även hah eW digitalt möte. 

Kloka gummor numera Mentorer 
Under många år har ”kloka gummor” funnits inom 
Pudelklubben.  
Vi tackar uppfödarna Carola Eliasson Åström, Shirley 
Nilsson och Gerty Steffenburg Nordenström som varit 
pudelklubbens kloka gummor under de senaste åren.   
Med fler och fler uppfödare av vår ras ser SPK aW 
behovet av rådgivning, bollplank och kunskapsutbyte 
ökar. Vi vill öka känslan av trygghet, gemenskap samt 
generell kunskap kring både hundägande men 
framförallt kring avel och uppfödning. 2021 togs 
beslutet aW starta arbetsgruppen ”Mentorer”. Fler 
kunniga uppfödare inom olika områden, för aW nå fler 
medlemmar.  
Mentorerna är representerade från samtliga 
avdelningar, storlekar och färger. 
Vi har även en mentor med starkt intresse för 
färggeneAk som kan vägleda inom deWa. 
BiWe Hjälmås, kennel Bi}ng 
Norra  
Kia Bergebo kennel Arockmove stor  
Carola Eliasson-Åström kennel  Don Balbino’s dvärg, toy  
Yvonne Karlsson kennel Choir Master’s toy, dvärg 
ChrisAna Anehagen kennel MC Keos stor  
Maria Modig kennel MoMaBo’s stor  
Mellansvenska  
CharloWa Gauffin kennel Caro Line’s stor  
Carol Edholm kennel Awesome stor  
Gunilla Sandberg kennel Tassis toy, dvärg  

Jannica Wallin kennel Fixus dvärg, toy  
Anne Wallin kennel Fixus dvärg, toy 
Madeleine Bergendahl kennel  Pop-Up’s mellan, dvärg, toy  
Margareta Ridderborger kennel Blessingtones dvärg, toy  
Mia Borg kennel Drop-Dead Gorgeous toy, dvärg, mellan 
Peter Carlsson Mörk kennel Morning Breeze toy, dvärg, 
mellan  
Sofia Nandrup kennel Dandy Lion’s stor  
Susanne Lövgren kennel Rejoice 
Västra 
Karin Jansson Kennel Simera stor  
Inger Hildebrand Kennel Håfveleds stor  
Mona Stenholm Kennel Team MoDicken’s mellan 
Karin Svensson Kennel Pipeline  mellan  
Vivi-Ann Hellberg Kennel Håfveleds mellan  
Marie Torgerson Kennel Zolbiets dvärg, toy  
Katarina Ström Kennel Truestyle dvärg, toy  
Gerty Steffenburg-Nordenström Kennel Caro-Line’s dvärg, 
toy  
Södra  
Cecilia Hörnlund Kennel  Hightop’s alla storlekar  
Christel Tevin kennel Klagstorpsgården alla storlekar 
Christel Berglund kennel  Swanline’s stor  
ChrisAna Nilsson kennel Saxbyn’s mellan  
Doris Backe Kennel Splash mellan  
Kicki Nielsen Kennel Hallifax stor  
Lene Strandvad kennel  Brammarp’s stor 

Pudelns färger 
Arbetsgruppen "Pudelns färger" AllsaWes av CS eher 
PudelfullmäkAge 2017. Gruppen har i uppdrag aW 
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 säW vi kan. KommunikaAon 
pågår med franska pudelklubben, där vi undersöker hur 
långt de har kommit i siW arbete med den nya 
standarden för aW få de ”flerfärgade” All en egen ras. 
Slutet av året skickades ansökan inom avelsspärr på 
icke godkända färger, enligt Adigare PF-beslut. 
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SAR 
SAR-gruppen uoörde 2020 en utvärdering av SAR-
pudlarna i alla storlekar på uppdrag av PudelfullmäkAge 
år 2019. Avsikten var aW se över kvaliteten för SAR-
pudlarna på utställning och om listan ”Årets SAR-pudel” 
har hah önskad effekt. 
Utvärderingen visade aW det ställs ut ungefär lika 
många SAR-pudlar som Adigare och aW de generellt får 
eW lägre kvalitetspris på utställning jämfört med de 
övriga färgerna. Slutsatsen var aW listan Årets SAR-
pudel inte hah önskad effekt och aW SAR-pudlarnas 
kvalitet behöver fortsaW höjas.  

 

Till följd av utvärderingen har SAR-gruppen under år 
2021 omarbetat Årets SAR-pudel All Årets SAR-
uppfödare. Syhet är aW moAvera uppfödare aW få fler 
individer utställda för aW på sikt säkerställa en 
förbäWrad exteriör kvalité. Årets SAR-uppfödare koras i 
storpudel samt mellan/dvärg/toy och infördes 1/7 
2021. 
Utöver deWa har SAR-gruppen även under året arbetat 
med förslag på åtgärder för aW öka SAR-pudlarnas 
kvalitet som framförallt innefaWar olika typer av 
utbildning. 
Vi har hah 4 antal digitala möten via Microsoh Teams 
under året. 
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KommiFén för arbetande pudlar 2021 
I kommiFén  
Bea UWerström (sammankallande)  
Denise Lundholm  
Anna Johansson  
Ulrika Gill  
Lena Petri (adjungerad)  
 

Arbetsgrupper under kommiFén för arbetande 
pudlar  
Pudel-SM  
Bea UWerström 
 

Mentalitet (MH & BPH)  
Leone Nyman  
 

Årslistor  
Ulrika Gill (sammankallande)  
Lydnad: Jessica Nilsson  
Rallylydnad: Sussi Broman 
Bruks: KersAn EriksdoWer  
Agility: Gunilla Sandberg 
Allround: Helena Troéng  
Viltspår: Ulrika Gill 
Nosework: Gunilla Sandberg 
Om kommiFén 
KommiWén för arbetande pudlar är en nystartad 
kommiWé under centralstyrelsen. Syhet med 
kommiWén är aW lyha den arbetande pudeln och 
moAvera fler aW arbeta med sina pudlar. Pudeln är en 
mångsidig och intelligent ras som kan användas All 
många olika hundsporter och serviceyrken; deWa vill vi 
framhålla. 
KommiWén kommer utöver deWa också aW ha hand om 
Årets pudel-listor i alla grenar utom utställning samt ha 
huvudansvaret för Pudel-SM det år evenemanget 
sammanfaller med PudelnaAonalen. 

Arbetet under året 
För aW lyha pudelns många egenskaper har kommiWén 
under året presenterat hundsporter i PudelNyW: agility, 
nosework, lydnad, bruks, rallylydnad samt freestyle och 
heelwork to music. Vi har även intervjuat akAva 
pudelekipage inom de flesta av sporterna för aW 
inspirera fler aW prova på dem med sina pudlar. 

KommiWén har hand om BPH inom klubben och 
har som mål aW så många av våra pudlar ska 
beskrivas för aW få en så bra bild av pudelns  

mentalitet som möjligt. Därför har vi under året börjat 
jobba med åtgärder för aW lyha och inspirera våra 
medlemmar aW uoöra BPH. 

Vi har även introducerat Noseworklistan, en ny Årets 
Pudel-lista för alla pudelekipage som tävlar nosework. 
Utöver deWa har vi påbörjat insamling av material i 
form av bilder och filmer på arbetande pudlar som kan 
användas som marknadsföring All texter om arbetande 
pudlar i exempelvis PudelNyW, på våra hemsidor och 
sociala medier. 
Under året 2021 har vi hah 6 stycken digitala 
kommiWémöten via Microsoh Teams. 
 

Pudel-SM 
Pudel-SM skulle hållas under året i samband med 
PudelnaAonalen som flyWas från år 2020 All 2021 All 
följd av pandemin. På grund av restrikAonerna kring 
pandemin togs även deWa år beslut aW ställa in 
evenemanget. 
 

Mentalitet 
Många vill göra BPH (beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund) med sina pudlar vilket 
är roligt. Vi har märkt aW det inom vissa avdelningar 
finns större eherfrågan än Allgång All 
beskrivningsAllfällen tyvärr. Flera avdelningar har under 
deWa år geW medlemmar en uppmuntran genom aW 
betala en del av kostnaden.  
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. 
 

Under 2021 har följande antal genomfört BPH: 
Toy 6 st  
Dvärg 27 st  
Mellan 50 st  
Stor 82 st  
 

Några har även valt aW göra MH (Mentalbeskrivning 
hund) med sina pudlar: 
Toy 1 st 
Dvärg  -  
Mellan 17 st  
Stor 12 st 
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KommiFén för Marknadsföring 2021  
Lena Petri (sammankallande) 
Arbetsgrupper under kommiWén för Marknadsföring. 

Sociala medier 
Facebook  
Lena Petri 

Instagram 
Lena Petri 

Youtube  
Malin Hult, Lena Petri, Bea UWerström 

WebbuAk 
Lena Petri, Malin Hult 

Utställningsresultat Facebook  
Bea UWerström 

Samordnande för klubbens Facebooksidor  
Carina Enberg 

Hemsida 
Sammankallande och tekniskt ansvarig: Malin Hult  
Webmaster CS: Malin Hult 

Medlemsansvarig 
ChrisAna Anehag  

Nyhets- InformaAons- & medlemsbrev 
Fredrik Nilsson  
Lena Petri  

Pudelny5  
Mona Plånborg(sammankallande redakAonsgrupp) 
Annika Holm 
Ulrika Gill  
Jessica Björling Brännlund  
Ansvarig Utgivare 
Madeleine Bergendahl  
Korrekturläsare 
Anna Johansson  
Reija Hy}nen 

Mässgruppen 
Anna Johansson 

Sponsorer 
Anna Johansson 

Filmgruppen 
Leone Nyman 

SPK Webgrupp 
Malin Hult webmaster 
Lena Petri 
Carina Enberg 
Beatrice UWerström 

Avdelningarnas FB-sidor och ansvariga 
SPK CS FB-sida: 8 450 följare 
Lena Petri  
NORRA AVDELNINGEN: 1 515 följare 
Thomas Wahlström webb 
Beatrice UWerström webb & FB 
MELLANSVENSKA AVDELNINGEN: 1 432 följare 
Carina Enberg FB & webb 
Marthe Norström 
Helena Hörkeby 
Mia Borg 
Stockholmssek(onen: 1 421 följare 
Carina Enberg FB & webb 
Helena Hörkeby FB & webb 
Mia Aspén 
Leone Nyman 
Roslagssek(onen: 666 följare 
Marthe Norström 
Ulla Nordström 
Lägersek(onen: 778 följare 
Carina Enberg FB & webb 
Lena Ilemyr 
Liss-BriW Elegård 
Sofia Nandrup 
Leone Nyman 
Linda Pen}lä 
Helena Hörkeby 
Marthe Norström 
Susanne Gustafsson                                                                                                                             
Gotlandspudlarna: 588 följare 
Tina Haraldsson  
Gästrikland/Nord Upplandspudlarna : 633 följare 
Ulrika Gill  
Sydnärkepudlarna: 738 följare 
Mia Borg  
SörmlandsPudlarna: 970 följare 
Mia Borg 
Uppsalapudlarna: 688 följare 
Cecilia Van Der Meulen 
Ylva Boström 
Milla Moqvist 
Örebrosek(onen: 301 följare 
Eva Rindler FB & webb 
Ann-BriW Gimerstrand FB & webb 
Östgötapudlarna: 607 följare 
Annika Berglund  
Mia Borg 
VÄSTRA AVDELNINGEN: 1 715 följare 
Annika Holm webb 
Jenny Havenäs FB 
Fyrbodalpudlarna sek(on: 605 följare 
Mariel Andersson FB & webb 
Synnøve Vårdal Hallberg FB & webb 
Skaraborgspudlarna sek(on: 720 följare 
Marika Pontén FB 
Veronica Eriksson webb 
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SÖDRA AVDELNINGEN: 1 465 följare  
AnneWe Lundfall 
Jenny MalAn 
Emily Pignatelli 
Kicki Nielsen 
SPK har även flera sidor med SPK svenska 
PudelnaAonalen, SPK Pudel-SM, PudelnyW m.m.  
Facebookansvariga samtliga sidor i SPK. 
Lena Petri 
Carina Enberg 

MarknadsföringkommiFén 
SPK arbetar breW med aW få ut informaAon om pudlar 
och hundägande All medlemmarna och All samhället i 
stort. 
Tillsammans producerar vi informaAonsmaterial, vi tar 
fram profilprodukter och skickar ut nyhetsbrev All våra 
medlemmar. 
Vi underhåller och utvecklar SPK webbplatser och 
arbetar med sociala medier såsom Facebook, 
Instagram, Youtube och även Adningen PudelnyW.  
Vår facebooksida är en av våra  kanaler ut All både 
medlemmar och pudelintresserade i allmänhet. Här 
delas aktuell informaAon från SPKs hemsida, 
centralstyrelsen eller andra funkAoner inom klubben. 
Vi försöker hålla oss ajour med vad som händer i 
hundvärlden; både naAonellt och internaAonellt.  Här 
uppskaWar vi också det gensvar vi får från våra 
besökare med både gillamarkeringar, kommentarer och 
meddelanden.  
På vårt Instagramkonto kan du ta del av informaAon 
kopplat All härliga bilder, korta filmer och annat som är 
direkt pudelrelaterat! 
Youtube-kontot är kanalen där vi har möjlighet aW 
publicera filmer relaterade All pudel.  
AllAfrån pälsvårdsAps All filmer som visar på vår ras 
underbara bredd.  
Vi vill aW alla pudelintresserade ska lära känna vår 
fantasAska ras. 
 Vi tycker det är vikAgt aW vår ras presenteras på eW 
posiAvt säW och få fram aW pudeln är en frisk, glad och 
sporAg sällskaps- och familjehund! 

Mässgruppen 
Tyvärr kunde vi med anledning av pandemin inte 
genomföra vare sig Stora Stockholm eller My Dog men 
hoppas på come back 2022. 

Instagram 
Pudelklubben klev in i 2020-talet och finns nu även på 
Instagram för aW dela bilder och korta videoklipp. 
Instagram är mycket populärt och det näst mest 
använda sociala nätverket eher Facebook. Där har vi 
snart 2000 följare som tar del av våra foton och filmer. 
Ansvarig Lena Petri.  

YouTube 
Svenska Pudelklubben finns på YouTube! 
Där laddar vi upp filmer med blandannat pälsvård, 
träning och instrukAonsfilmer.  
SPK YouTube är populärt bland alla pudelintresserade. 
Ansvariga Malin Hult och Lena Petri ser fram emot eW 
engagerat och akAvt samarbete.  

Facebook 
Samtliga SPK-sidor har samma mall, upplägg och 
grundinformaAon, där det klart och tydligt framgår aW 
det är en av SPK sankAonerad föreningssida.  
Facebook fyller en vikAg funkAon som eW komplement 
All hemsidorna för aW öka kommunikaAonen All 
medlemmar och marknadsföra SPK All 
pudelintresserade. 
Responsen är mycket posiAv och besöksfrekvensen är 
väldigt hög.  
Stort intresse aW köpa pudel och många frågor runt 
deWa. 
Lena Petri är Svenska Pudelklubbens 
Facebookansvarige och skribent på SPK CS sida 
Carina Enberg är samordnande redaktör för sidorna på 
Facebook. 
SPK CS och samtliga avdelningar blev presenterade på 
Facebook år 2011. 

Sponsorer 
Pudelklubben har under verksamhetsåret hah 4 
huvudsponsorer:  
Svedea 
ProPet 
Satchmos  
Dr Clauder´s (Allkom sista kvartalet) 
Våra sponsorer har hjälpt oss med de fåtal utställningar 
våra avdelningar har kunnat organisera med anledning 
av pandemiläget i landet.  
Dr Clauder´s har Allkommit som SPKs nya fodersponsor, 
kommer aW sponsra våra utställningar med 
presentkort. 
Svedea och Propet har varit generösa aW sponsra flera  
tävlingar på Facebook, som är väldigt uppskaWat av 
våra följare. 
Svedea har även hah digitala träffar för pudelklubbens 
medlemmar och även tagit fram en digital bok 
Hundägarskapet som pudelägare från Svedea. Här är 
länk All ”Hundägarskapet som pudelägare”. 
Samtliga sponsorer har tackar ja All aW förlänga sina 
avtal med oss inför 2022 och ser fram emot eW 
engagerat och akAvt samarbete.  
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https://pudelklubben.se/wp-content/uploads/2022/02/Hundbok-om-pudel-fran-Svedea.pdf?fbclid=IwAR3PW85Um8_5v2zIXlOTpiWmQgxA7hszg8ApSH_IcuzVBA0aFIEE0705SJ4
https://pudelklubben.se/wp-content/uploads/2022/02/Hundbok-om-pudel-fran-Svedea.pdf?fbclid=IwAR3PW85Um8_5v2zIXlOTpiWmQgxA7hszg8ApSH_IcuzVBA0aFIEE0705SJ4


Almanackan 
Under 2021 beslut på aW Pudelklubben ska fortsäWa  
göra en rikAg pudelalmanacka! Under året mailade 
pudelvänner in jäWefina bilder på sina pudlar och med 
PudelnyW nr 4 skickades almanackan ut som en julklapp 
All våra fullbetalande medlemmar.  

Hemsida 
Arbetet med hemsidorna är eW ständigt pågående 
arbete och än är vi nybörjare på allt det som den nya 
hemsidan (lanserad maj-2020) innebär. Vi fortsäWer 
utveckla sidorna Allsammans!   
Covid-19-pandemin har hindrat oss från aW ha de 
fysiska möten med webbgruppen som vi önskat. Vi har 
hah regelbunden kontakt över Teams, Facebook och 
mail under året och löst de problem och 
frågeställningar som uppkommit.  
För aW få eW enhetligt tänk och kunna utveckla 
klubbens hemsidor Allsammans är det dock av yWersta 
vikt aW gruppen kan ses fysiskt så snart som 
restrikAoner i samhället läWat och möjligheten aW ses 
kan ske både på eW tryggt och bekvämt säW.  
Pandemin har gjort aW våra sociala nätverk blivit 
vikAgare i dialogen med medlemmar och lärt oss vikten 
av aW vara synliga i sociala medier generellt.  
Nedan ser ni lite diagram över träffstaAsAk för 
hemsidan, den nya sidan publicerades 5/5 2020 och 
därför kan vi ej jämföra hela året 2021 med 2020. 

  

Totalt antal besök var 936 038 st gjorda av 288 672 
personer. De flesta av de besökarna bor i Sverige och 
runt om i Norden. Andel besök som varje person gjort 
är lägre än föregående år, vilket mest troligt har aW 
göra med aW sidorna var nya föregående år vilket 
gjorde aW man då ”klickade runt” mer på sidan. Antalet 
besökare är nämligen fler än föregående år. 
Mest besökta sidorna på hemsidan 2021 var, likt 
Adigare år, de sidor som berör valpar och uppfödare på 
eW eller annat säW; valpkullar och uppfödarregister 
toppar listan. TäW följt av de sidor som beskriver pudeln 
som ras för precis utanför topp Ao hiWar vi sidorna som 
handlar om frisyrer, pälsvård samt pudelns färger. 

WebbuAken  
Här ser ni topp-10 i sålda arAklar i webbuAken under 
2021.  
Det är roligt aW se aW vårt klipphähe fortsaW är så pass 
populärt bland både nuvarande och blivande 
pudelägare. 

1 Startsida 163	663

2 Aktuella	valpkullar 102	293

3 Omplaceringar 70	252

4 Uppfödarregister 29	989

5 Uppfödarregister:	Dvärgpudel 26	190

6 Uppfödarregister:		

Storpudel

24	893

7 Uppfödarregister:	Mellanpudel 21	706

8 Uppfödarregister:		

Toypudel

19	332

9 Köpa	pudel 18	250

10 Att	leva	med	pudel 10	844

Klipphähe 297

Julkort 72

Domarkompendium (2021) 63

Mössa 43

Almanacka 2021 19

MusmaWa 19

Kylväska 17

Tygväska 14

Medlemsannons i PudelNyW 11

JuldekoraAon 6
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https://pudelklubben.se/wp-admin/admin.php?page=wps_pages_page&ID=82753&type=home
https://pudelklubben.se/wp-admin/admin.php?page=wps_pages_page&ID=381&type=page
https://pudelklubben.se/wp-admin/admin.php?page=wps_pages_page&ID=76066&type=page
https://pudelklubben.se/wp-admin/admin.php?page=wps_pages_page&ID=400&type=page
https://pudelklubben.se/wp-admin/admin.php?page=wps_pages_page&ID=82141&type=page
https://pudelklubben.se/wp-admin/admin.php?page=wps_pages_page&ID=82136&type=page
https://pudelklubben.se/wp-admin/admin.php?page=wps_pages_page&ID=82139&type=page
https://pudelklubben.se/wp-admin/admin.php?page=wps_pages_page&ID=82143&type=page
https://pudelklubben.se/wp-admin/admin.php?page=wps_pages_page&ID=405&type=page
https://pudelklubben.se/wp-admin/admin.php?page=wps_pages_page&ID=82017&type=page


Nyhets- & medlemsbrev 
Nyhetsbrevet har gåW ut All alla medlemmar som har 
sin e-mailadress registrerat i SPKs medlems-register. 
Tanken är aW vi ska lyha det som är aktuellt samt visa 
medlemmarna aW det pågår många akAviteter ute i 
landet. Det är vägen aW nå ut med mer informaAon All 
våra medlemmar. Breven har varit väldigt uppskaWade.  
Gruppen har även sammanställt informaAon under året 
All avdelningarnas styrelser. 

Pudelny5 
PudelnyW är Svenska Pudelklubbens medlemsAdning. 
Den innehåller vetenskapliga arAklar såväl som 
reportage, hälsoinformaAon, annonser och aktuell 
informaAon från de fyra avdelningarna samt 
pudelklubbens kommiWéer.  

 

RedakAonen strävar eher aW PudelnyW ska innehålla 
aktuella intressanta teman för alla pudelägare/

uppfödare. PudelnyW utkommer med fyra nummer per 
år och är graAs för föreningens medlemmar. Samtliga 
nummer har tryckts av PipeLine Nordic AB Stockholm. 
PudelnyW 
Nr 1 Årsbästalistorna, 62 sidor 
Nr 2 Arbetande pudlar, Rallylydnad och bruks, 
hanhundsanvändning, 66 sidor 
Nr 3 Arbetande pudlar, Freestyle och viltspår, 50 sidor 
Nr 4 Julnummer, reportage från Pudelklubbens 
domarkonferens, samt Hamiltonpriset All 
pudeluppfödare, 74 sidor 

Antalet tryckta Adningar under 2021 är 13490 st. 
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Organisa(onsgruppen CS 
Stefan Mörk (sammankallande) 
Madeleine Bergendahl 
Leone Nyman 
Gruppen har i uppdrag från CS aW se över 
organiseringen av arbetet i Pudelklubben och då främst 
se över hur arbetet och arbetsflöden fungerar i styrelse 
och kommiWéer samt dem emellan. 
Gruppen påbörjade eW gediget arbete och genomförde 
en bakgrunds- och behovsanalys uAfrån vedertagen 
metod. Analysen syhade All aW se hur eW 
förbäWringsarbete skulle kunna inledas kopplat All 
organisering av uppgiher. 
Gruppens analys presenterades under sommaren för 
CS och vi kände snabbt aW vi gick lite för fort fram i 
deWa arbete. En gedigen dialog hölls med CS och 
gruppen konstaterade aW vi behöver ta eW steg Allbaka.  
CS beslutade aW gruppen i eW första skede skulle börja 

med aW se över SPKs handbok och arbetsbeskrivningar. 
Genom deWa arbete kan CS skapa bäWre 
förutsäWningar för SPK aW få konstrukAva och effekAva 
arbetsflöden inom klubben.  
Gruppen har hah sju arbetsmöten via Teams, och 
diskuterat handboken, arbetsbeskrivningar och gåW 
igenom PF-beslut. Handboken har dessutom 
Allgänglighetsanpassats med rekommenderat typsniW 
och teckenstorlek för personer med funkAonsvariaAon 
gällande synen. 
Arbetet med handboken är lyh i CS för synpunkter och 
gruppen arbetar vidare med dessa under januari och 
februari 2022. 
I slutet av året har gruppen skickat handboken på 
remiss All SPKs samtliga avdelningsstyrelser. Målet är 
aW ha en reviderad handbok med Allhörande 
arbetsbeskrivningar All PF 2022.



 

Utställningskommi5én 2021 
Aleksandra Palumbo (sammankallande) 
Fredrik Nilsson 

Arbetsgrupper under kommi5én 
Domarkonferens 2021 
Fredrik Nilsson (sammankallande) 
Mikael Nilsson  
Aleksandra Palumbo 
Lena Petri 

Domargruppen  
Aleksandra Palumbo (sammankallande) 
Mikael Nilsson 

PudelnaAonalen  
Aleksandra Palumbo (sammankallande) 
Fredrik Nilsson (utställningsansvarig) 
Bea UWerström (pudel-SM ansvarig) 

Under året 2021 har det varit 8 utställningar, de kom 
igång under andra halvan av året på grund av pandemi. 
Det blev 8 utställningar med total 636 anmälningar 
(vuxna). Det var 69 toy, 152 dvärg, 166 mellan och 159 
stor pudel . Det är en ökning på 154 sen föregående 
året, dock en minskning på 302 sedan 2019, på grund 
av pandemin. 
Det har anordnats 4 exteriörbedömningar inom SPK , 
10 toy, 32 dvärg, 28 mellan och 20 storpudlar 
bedömdes. 
Avdelningarna har fåW informaAon och 
rekommendaAon hur våra exteriörbedömningar bör 
vara inom SPK. 
 

Domarkonferens 2021 
Den 16-17 oktober höll Svenska Pudelklubben, 
Allsammans med några andra rasklubbar, en 
domarkonferens i Upplands Väsby. Över 80 deltagande 
exteriördomare och 10 fantasAska pudelägare kom 
med pudlar i alla storlekar. Vi är övertygade aW dessa 
hundägare tyckte aW konferensen var väldigt posiAv 
och aW man behandlade alla hundar med stor respekt, 
de som tog på hundarna. 
Alla svenska pudeldomare var inbjudna och även 
domare under utbildning samt domare med intresse 
för vår ras och domare från andra länder. I år var det 
över 80 domare, eW rekordstort antal, på plats. 
En film har tagit fram där standarden förklarades 
Allsammans med bilder och illustraAoner. Denna filmen 
kommer aW användas framöver för aW utbilda nya 
domare på rasen. 
Mikael presenterade rasen och Fredrik presenterade 
vår klubb. Mikael framförde kriAk som vi har fåW All oss 
på våra möten avseende hur pudlar ska hanteras och 
kännas igenom på utställning. . 

Domargruppen 
Under året har två ansökningar om nya domare på 
pudel behandlats.  
Gruppen har försökt sammanställa presentaAon av  
sökande domare för aW få mer likställd informaAon. 
Gruppen har jobbat vidare med hur man ska kunna 
förbäWra utbildning av våra svenska domare.  

PudelnaAonalen 
PudelnaAonalen 2021 blev tyvärr inställd på grund av 
pandemin. SPK har ansökt om nyW datum och blev 
godkänd om aW flyWa utställningen All 2023 . Mera 
informaAon var den kommer hållas kommer inom 
rimlig Ad. Nu hoppas vi aW vi alla ses 25-26 juli 2023. 
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Utställningskommittén



 

Slutord 
Ännu eW år har passerat i pandemins tecken, vi hoppas  
så klart aW det nu återgår mer All det vanliga nu. Som vi 
nämnde redan i rol har vår klubb under dessa Ader lärt 
oss väldigt mycket kopplat All aW kunna utnyWja den 
digitala världen. 
Vi samarbetar och utvecklas ännu mer, nu är det 
tekniken som fört oss framåt och de flesta fysiska 
akAviteterna har byW plats med webbinarium och 
digitala möten. 
Vi ser givetvis fram emot aW kunna träffas, ha givande 
diskussioner och akAviteter men även behålla de 
digitala verktyg vi nu använder. 

 

Vi ska ju så klart fira aW vår Pudelklubb blir 80 år under  
2022!  
Det känns speciellt roligt aW klubben har en rejäl ökning 
med medlemmar, SPK har ökat med nästan 450 
medlemmar och det är ju helt fantasAskt. 
När vi AWar Allbaka på 2021 är vi enormt tacksamma  
över aW ni trots motgångar engagerat er i vår klubb och  
inte geW upp utan tänker om och tänker framåt. TACK
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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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Stefan Mörk      Leone Nyman 
Suppleant                     Suppleant        
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FörvaltningsberäFelse avseende 
Verksamhetsår 2021 

InformaAon om verksamheten 
SPK har All mål aW inom ramen för SPK:s stadgar, 
bestämmelser och föreskriher bedriva SPK:s regionala 
verksamhet. 
SPK omfaWar 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 All uppgih aW 
bevara rasen samt aW informera om pudeln och dess 
användningsområden, sprida kunskap om SPK - dess 
mål, organisaAon och arbetsformer samt aW anordna 
verksamheter i enlighet med SPK:s direkAv. Föreningen 
vill belysa och sprida kunskap om pudeln, skapa 
kontakter med pudelägare/medlemmar och förutom 
stadfästa utställningar erbjuda akAviteter som främjar 
medlemmar och pudlar. 

Väsentliga händelser under året 
Även 2021 har präglats av corona-pandemin och de 
restrikAoner som följt med Folkhälsomyndighetens 
rekommendaAoner om maxantal personer i olika 
sammanhang. En del utställningar har ställts in liksom 
andra större arrangemang.  

Fyra pudelnyW har skickats ut All medlemmarna. Med 
PudelnyW nr 4 skickades en almanacka med. 
Tyvärr har det inte hållits några fysiska styrelsemöten 
utan enbart digitala. Även fullmäkAge och 
verksamhetskonferensen uoördes digitalt. 
På grund av aW PudelnaAonalen fick ställas in står 
avstämning kvar All aW nästa naAonal anordnas. 

Väsentliga händelser eKer räkenskapsårets 
utgång 
Planerad pudelnaAonal har inte anordnats, därför har 
inte avsäWningarna för deWa ändamål använts. 
Försäljningen i vår webbshop har foroarande hög 
omsäWning. 

Årets ekonomi 
-De totala intäkterna uppgick All 810 303 kronor 
-Kostnaderna uppgick totalt All 488 401 kronor 
-Ränteintäkter uppgick All 2 194 kronor 
-Årets resultat är 324 097 kronor 

Förslag All behandling av vinsten: 
Styrelsen för SPK föreslår aW årets vinst fördelas enligt 
följande: 
10 000 avsäWning ”Domarkonferens” 
50 000 avsäWning ”SPK jubileum” 
15 000 avsäWning ”Hemsida” 
50 000 avsäWning ”Pudelseminarium” 
25 000 avsäWning ”Avels- och uppfödarekongress” 
174 097 kronor balanseras i ny räkning. 
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Förvaltningsberättelse

Avsättningar 2021-12-31 Föreslagna PF 2022 Användas 2022

2220 Domarkonferens 0 10 000 10 000 10 000

2221 SPK jubileum 8000 50 000 58 000 −58 000 0

2222 Hälsokonto 91400 91 400 91 400

2223 RAS 55700 55 700 55 700

2224 Pudelnationalen 110 000 110 000 110 000

2225 SPK hemsida 20 000 15 000 35 000 35 000

2226 Pudelseminarium 45 000 25 000 70 000 −70 000 0

2227 Avels- och uppfödarkongress 50 000 50 000 100 000 100 000

380 100 150 000 530 100 −128 000 402 100
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Verksamhetsplan 2022 
Målet för Svenska Pudelklubben (SPK) är aW 
konAnuerligt skapa goda förutsäWningar för hunden, 
hundägaren och hundägandet genom aW: 
    •  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 prakAskt bruk av rasen. 

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

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

• Skapa och bevara goda relaAoner mellan 
omvärlden, hundägaren och hundägandet. 

SPK ska fortsäWa aW arbeta för aW öka medlemsantalet. 
SPK kommer under året aW fortsäWa arbetet för aW 
värna om en god ekonomi. Vi anser aW vi har eW så 
stort kapital aW vi under kommande verksamhetsåret 
behöver använda deWa kapital. Med anledning av vår 
goda ekonomi har vi valt aW lägga en negaAv budget för 
verksamhetsåret 2022.  
SPK kommer aW uppmuntra avdelningarna aW 
genomföra uppfödarutbildning på fler platser i landet. 
Minst 9 styrelsemöten planeras under 2022. Fysiska 
möten kommer aW varvas med webb-sammanträden. 
Justerade sammanträdesprotokoll läggs ut på hemsidan 
eher det aW beslutade brev är skrivna och 
avdelningarna fåW protokollen. 
Nya pudelägare kommer liksom Adigare år aW 
kontaktas med informaAon om SPK för aW på deWa säW 
uppmuntra nya pudelägare aW bli medlemmar. RabaW 
när uppfödare betalar första medlemsavgihen för sina 
valpköpare, så kallat gåvomedlemskap, kommer aW 
gälla även 2022. 
SPK CS arbete med aW samla in gammalt SPK-material 
sedan klubben insAhades, t.ex. protokoll, årsberäWelser 
och PudelnyW för arkivering hos Riksarkivet i Arninge, 
kommer aW fortgå. Avdelningarna uppmanas aW också 
arkivera sin historia. 
FortsäWa arbeta med våra sponsorer Svedea, ProPet, 
Dr.Clauder’s och Satchmos. 
Styrelsens avsikt är aW inspirera och stödja 
avdelningarna, sekAonerna och ombuden All aW 
engagerat och posiAvt fortsäWa arbetet för vårt 
gemensamma mål: sprida kunskap om pudel och 
varsamt värna vår ras. 
PudelfullmäkAge den 10 april 
Anordna Pudelseminarium 17-18 september 
Verksamhetskonferens 

Verksamhetsplan för Organisa(onsgruppen CS 
OrganisaAonsgruppen kommer aW under året fortsäWa 
arbeta med handboken och arbetsbeskrivningarna 

Verksamhetsplan för avels- och 
uppfödarkommiFén 2022 
KommiWén kommer fortsäWa aW arbeta för aW främja 
pudeln som ras.  
Förhoppningen är aW kommiWén skall kunna ha 1-2 
möten fysiskt under året, i övrigt digitala möten 
konAnuerligt.  
UppräWa och sammanställa lista för 
hanhundsanvändning och publicera på hemsidan och i 
PudelnyW. 
Sammanställa uppgiher och staAsAk om rasen från bl.a. 
SKK:s avelsdata. 
Vara eW stöd All CS och våra medlemmar, informera och 
vara rådgivare  i avelsfrågor i enlighet med av SKK:s 
uppräWade riktlinjer.  
Uppfödarbrev kommer aW skickas ut via mail eW par 
gånger under 2022.  
Utvärdera och analysera nuvarande hälsoprogram. 
FortsäWa aW värna om pudelns solida färger. 
Webbinarium 
Vi hoppas på aW kunna fortsäWa ge våra medlemmar 
matny}g informaAon, fortbildning och uppslag för 
diskussioner med ämnen som på eW eller annat säW 
berör vår ras, hunduppfödning och hund generellt 
under 2022.  
RAS 
FortsaW arbete med revidering av RAS samt utvärdering 
av befintliga hälsoprogram. MålsäWningen är aW vi skall 
kunna presentera RAS fysiskt för våra medlemmar i 
avdelningarna.  
RAS skall vara reviderat och klart under 2022.  
SAR-pudlarna 
SAR-gruppen avser aW uppmuntra och utbilda 
uppfödare och hundägare i SAR-specifika frågor. DeWa 
kommer fortgå under 2022 genom bland annat 
webbinarier och fysiska möten. Den nya uppfödarlistan 
för SAR-färgade pudlar som uppräWades 2021 kommer 
finnas även under 2022.  
Mentorer 
Våra mentorer fortsäWer ge råd All uppfödare i 
allehanda frågor. Dessa skapar uppfödartrygghet och 
förstärker kunskap och kvalitet hos våra uppfödare, 
gamla som nya.  
Uppfödarregister på hemsidan 
Vi uppmanar våra uppfödare aW finnas med på listan 
över uppfödare som finns på vår hemsida. 
Valphänvisning 
Vi fortsäWer aW uppmana våra uppfödare aW använda 
sig av Pudelklubbens valphänvisning. Det ska kännas 
seriöst aW kunna kontakta och köpa en pudel genom 
vår valphänvisning då valpkullarna måste uppfylla våra 
valphänvisningskrav. 
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Uforska PRA-fall på de mindre varianterna 
FortsaW undersöka och bringa klarhet i eventuella 
uppkomna fall av PRA-fall hos de mindre varianterna av 
pudel. Samt bevaka uoallet av SKKs nya regler gällande 
användandet av hereditärt fria hundar i tredje led för 
vår ras.  
Utbildning SKK 
Delta på SKK:s digitala utbildningar, som är intressant 
för Pudelklubben, avels- och uppfödarkommiWén under 
2022 .Informera och sammanställa informaAon från 
SKK:s Avelskonferens. 
Övrigt 
Det kommer konAnuerligt aW skrivas och informeras på 
hemsidan och sociala medier om olika avels- och 
uppfödarfrågor.  
Vi har i budgeten gjort en avsäWning för en Avels- och 
uppfödarkonferens där tanken är aW det blir en större 
kongress kanske i samband med nästa PudelnaAonal. 
Målet är aW den ska genomföras med någon eller några 
av våra nordiska grannländer och innehålla 
internaAonella uppfödare, domare och andra med 
koppling All avels- och uppfödarfrågor.  

Under 2022 kommer eW pudelseminarium aW hållas 
med fokus på avelsfrågor. 

Samarbeta med de olika avdelningarna i olika frågor.

Verksamhetsplan för 
marknadsförningskommiFén 2022 
SPK kommer aW genom vår hemsida och sociala 
medier, medlemsAdning samt nyhetsbrev All våra 
avdelningar och medlemmar, på eW trevligt och 
informaAvt säW sprida bilden av vår ras som den 
trevliga, friska och posiAva hundras den är. 
Vi kommer aW göra riktade marknadsföringskampanjer 
samt göra reklam för vår ras och klubb. 
Vi kommer aW fortsäWa med SPK webbshop. Planerar 
även aW synas med monter Hundmässan genom 
Mellansvenska avdelningarnas försorg. Jobbar med 
planeringen av MyDog 2023. 
PudelnyW, vår medlemsAdning, kommer aW utges med 
4 nummer. 
Vi planerar även i år samköra PudelnyW nr 4 med en 
almanacka All våra fullbetalande medlemmar. 
Vem vet om det inte dessutom kommer aW bli lite 
”extra allt” när det gäller PUDELKLUBBEN 80 år! 

Verksamhetsplan  för kommiFén för arbetande 
pudlar 2022 
Under kommande verksamhetsår planerar kommiWén 
aW fortsäWa visa upp den mångsidiga och arbetande 
pudeln genom aW uppmärksamma pudlar inom de olika 
hundsporterna via PudelNyW och sociala medier. 
KommiWén har ansvar för arbetet inom mentalitet och 
vi kommer fortsäWa deWa med övervakning av MH och 
BPH för pudlarna. För aW öka intresset och förståelsen 
för BPH och pudelns mentalitet kommer vi hålla 
föreläsning om BPH med inriktning på pudel samt 
presentera BPH i PudelNyW. SPK kommer aW fortsäWa 
uppmuntra pudelägare aW uoöra BPH för aW nå målet 
om 500 beskrivna hundar All år 2025. Vi kommer under 
året aW arbeta fram eW BPH-uppfödardiplom inom 
Pudelklubben för aW öka intresset för BPH hos våra 
uppfödare. 
Pudel-SM har kommiWén huvudansvaret för. CS har pga 
det osäkra läget med pandemin tagit beslut aW Pudel-
SM inte kommer arrangeras under år 2022. Vi tar nya 
tag för tävlingen under år 2023. 
KommiWén ansvarar även för Årsbästa-listorna. Vi 
kommer under året se över ruAner kring rapportering 
av resultat All listorna för aW göra det mer läWarbetat 
för våra listansvariga. 

Verksamhetsplan  för utställningskommiFén 2022 
Ansöka om utställningar för 2024. 
Vi har rorton officiella utställningar planerade aW hållas 
under 2022, coronarestrikAonerna kommer så klart 
styra hur många utställningar som kan anordnas: fyra i 
Mellansvenska, tre i Södra, tre i Västra och fyra i Norra 
avdelningen. 
Stödja vid exteriörbedömning. 
AW ge och hjälpa nya pudeldomare, men så klart även  
auktoriserad domare på rasen. AW ha mentorer för 
domare som utbildar sig på pudel. 

Förslag (ll medlemsavgiger 2023 
SPK CS föreslår aW behålla nuvarande medlemsavgiher, 
årsavgihen är rullande. Vi räknar med aW kostnaderna 
kommer aW öka framöver men med anledning av 
nuvarande god ekonomi så anser vi inte aW vi i 
dagsläget behöver höja våra medlemsavgiher. 

   Sverige        utanför Sverige 
Fullbetalande   295 kr  375 kr 
Familjemedlem      50 kr    50 kr 
Gåvomedlemskap    
huvudmedlem               175 kr               275 kr 
Gåvomedlemskap  
huvudmedlem                  50 kr                 50 kr
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Företagsnamn SVENSKA PUDELKLUBBEN Budget

Konto Beskrivning Budget 2022 Utfall  2021 Budget 2021 Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 Budget 2019

Intäkter
Nettoomsättning 

3110 Medlemsintäkter 677 000 675 246 596 500 592 866 520 000 483 631 530 000

3120 Annonsförsäljning 8 000 5 000 8 000 7 590 20 000 18 108 25 000

3160 Utställningsintäkter 30 000 23 050 20 000 15 880 35 000 34 280 35 000

3220 Varuförsäljning 100 000 83 022 114 000 112 715 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 815 000 786 318 938 500 729 051 786 000 626 570
Övriga rörelseintäkter 749 000

3990 Övriga ersättningar och intäkter 23 985 22 500 22 357 10 000 2 500 10 000

Summa Övriga rörelseintäkter 23 985 22 500 22 357 10 000 2 500 10 000

Summa Intäkter 815 000 810 303 961 000 751 408 796 000 629 070 759 000
Kostnader

4010 Inköp medlemshantering −150 000 −135 833 −125 000 −118 790 −115 000 −111 148 −115 000

4100 PudelNytt övrigt −5 000 −4 740 −5 000 −4 540

4120 PudelNytt tryck etc −145 000 −95 510 −95 000 −86 952 −100 000 −88 152 −105 000

4121 PudelNytt porto −80 000 −67 713 −68 000 −60 260 −65 000 −57 695 −60 000

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

4210 SA- & PRCD-tester −10 000 −12 489 −10 000 −4 000 −7 556 −4 000

4220 RAS ??? −45 000 −10 000 −5 000

4260 PF −3 000 −7 500 −8 000 −7 579 −45 000 −43 955 −50 000

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

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

4302 Kennelfullmäktige KF −7 557 −10 000 −4 464 −3 000

4303 Nordisk Pudelkonferens −12 000 −4 966 −5 023 −3 000

Pudelseminarium −80 000 −101 355 −120 000

4320 Verksamhetskonferens −70 000 −50 000 −68 067 −33 000 −32 933 −28 000

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

Arbetande pudlar −10 000

RUU −10 000

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 31 724 −130 000

SAR  −6 000 −6 000 −2 000

4708 Avgifter SKK & SBK PN −600 −600 −500 −168

4750 Inköp av varor till försäljning −60 000 −36 798 −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 −735 100 −393 981 −907 500−469 182 −701 050 −518 054 −651 500

Bruttovinst 79 900 416 322 53 500 282 226 94 950 111 016 107 500
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5800 Resekostnader −5 000 −348 −5 000 −3 876
5900 Reklam och PR −10 000 −4 295 −25 000 −8 625 −25 000
5910 Annonsering −5 000 −8 000 −2 975 −7 000 −11 511 −7 000
6020 Egna facktidskrifter −1 000 −1 600 −1 606
6100 Kontorsmateriel & trycksaker −4 000 −2 719 −8 000 −6 304 −1 500 −1 367 −3 000

Rasmontrar −10 000 −10 000 −9 000 −8 795 −5 000
Datakostnader, internet −3 000 −8 440 −10 000

6210 Telekommunikation −6 000 −6 000
6250 Postbefordran −35 000 −28 832 −28 000 −19 967 −2 000 −1 637 −2 000
6310 Företagsförsäkringar −600 −570 −600 −570 −600 −570 −600
6450 Styrelsemöten −60 000 −40 000 −8 124 −60 000 −30 585 −60 000
6530 Redovisningstjänster −30 000 −21 250 −60 000 −56 250 −60 000 −30 500

Revisionskostnader −500 −500 −500 −500
6570 Bankkostnader −6 000 −5 676 −4 500 −3 998 −1 500 −1 170 −2 000

Övrigs ADM kostnader −500
6910 Licensavgifter och royalties −10 000 −8 319 −13 000 −10 093 −7 000 −544
6982 Föreningsavgifter −600 −572 −1 000 −927 −1 500 −1 491 −1 500
6993 Lämnade bidrag och gåvor −12 000 −1 445 −12 000 −9 951 −6 411

Summa Övriga externa

rörelsekostnader −189 700 −74 025 −217 200 −129 390 −184 600 −106 897 −98 100
Personalkostnader 

7000 Arvoden  −5 798
7331 Skattefira milersättning −2 000 −296
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % −3 500 −14 000 −4 000 −942 −2 000
7610 Fortbildning −10 000 −3 940 −15 000 −1 800 −600
7690 Medlemsvård −25 000 −16 050 −35 000 −17 850 −10 000 −333 −25 000

Summa personalkostnader −40 500 −20 286 −64 000 −25 448 −14 000 −1 875 −27 000
Övriga rörelsekostnader

7960 Valutaförluster på fordringar −109

Summa Kostnader −965 300 −488 401−1 188 700 −624 020 −899 650 −626 826 −776 600

Rörelseresultat −150 300 321 902 −227 700 127 388 −103 650 2 244 −17 600

Finansiella poster 

Finansiella intäkter 

8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar2 200 2 194 2 500 2 378 2 500 2 358 2 500

Summa Finansiella intäkter 2 200 2 194 2 500 2 378 2 500 2 358 2 500
Summa Finansiella poster 2 200 2 195 2 500 2 378 2 500 2 358 2 500

Resultat efter finansiella poster −148 100 324 097 −225 200 129 766 −101 150 4 602 −15 100

Avsättningar Domarkonferens 100 000

Förslag SPK jubileum 58000
Hälsokonto
RAS 15 700 10 000
Pudelnationalen 110 000 90 000
SPK hemsida 
Pudelseminarium 70 000 65 000
Avels- och uppfödarkongress

Beräknat resultat −20 100 324 097 500 129 766 −1 150 69 602 −15 100
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Valberedningens förslag till Centralstyrelse 2022

Ordförande	 	 Fredrik Nilsson	 	 	 Omval 2 år 
Ordinarie ledamot	 Mona Plånborg Grenholm	 	 Omval 2 år 
Ordinarie ledamot	 Stefan Mörk	 	 	 	 Nyval 2 år 
Ordinarie ledamot	 Lotta Hallberg	 	 	 Nyval 2 år 
Ordinarie ledamot 	 Annika Holm		 	 	 Nyval 2 år


Suppleant	 	 Anna Johansson	 	 	 Omval  2 år 
Suppleant 	 	 Alexandra Palumbo		 	 Omval 2 år 

Kvarstår i styrelsen med 1 år av mandatperioden:


Ordinarie ledamot	 Lena Petri 
Ordinarie ledamot	 Malin Hult 
Ordinarie ledamot 	 Beatrice Utterström 
Ordinarie ledamot   Christina Anehagen


Suppleant	 	 Leone Nyman


Sonja Hagelberg och Denise Lundholm har avböjt omval 
Charlotte Sandell har avgått under året


Revisorer 
Bengt Forshult	 	 	 	 	 	 Omval 1 år 
Kerstin Johansson	 	 	 	 	 	 Omval 1 år


Revisorssuppleanter 
Inger Hildebrand	 	 	 	 	 	 Omval 1 år 
Christina Hermansson	 	 	 	 	 Omval 1 år


Valberedning 
Charlotte Sandell	 	 	 	 	 	 Nyval ledamot 2 år 
Carina Enberg	 	 	 	 	 	 Omval 1 år 
 
Kvarstår 1 år av valberedningsperioden 
Doris Backe


2022-03-30


Stockholm	 	 	 	 Sjöbo	 	 	 	 	 Strömsnäsbruk 

	 	 	 


Carina Enberg	 	 	 Mikael Nilsson	 	 	 Doris Backe
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%|UMDGH� PLQ� SXGHOEDQD� ����� PHG� PLQ� I|UVWD� PHOODQSXGHO�� GHQ� HQJHOVND
LPSRUWHQ� �9XOFDQ� IDQIDUH� LQ� EODFN�� +DQ� EOHY� O\GQDGVFKDPSLRQ� ������ +DQ� WRJ
HWW�FHUW�Sn�XWVWlOOQLQJ�
'lUHIWHU� N|SWH� MDJ� HQ� VWRUSXGHO�'RPHVWLF�'DUN�'LYD�'LYLQD� VRP� � EOHY� 68&K�
'HVVXWRP� EOHY� KRQ� UlGGQLQJVKXQG� RFK� GlUPHG� EOHY� KRQ� VNDWWHEHIULDG��� -DJ
WRJ� WYn� NXOODU� HIWHU� KHQQH�� ,� GHQ� I|UVWD� NXOOHQ� I|GGHV� HQ� WLN� VRP� EOHY
VWDPPRGHU�WLOO�NHQQHO�$YDWDU��(Q�YLW�WLN�EOHY�'DQPDUNV�YLQVWULNDVWH�XQGHU�IOHUD
nU��6HGDQ�EOHY�MDJ�OLWH�RWURJHQ�RFK�N|SWH�ODJRWWR�URPDJQROR��(Q�WLN�EOHY�68&K�
-DJ� WRJ� �� NXOODU� Sn� KHQQH�� 6HQ� EOHY� GHW� PHOODQSXGHO� LJHQ�� 6DQGXVW� 'RQ
W
'UHDP�,W
V�2YHU�VRP�EOHY�68&K��+RQ�lU�LGDJ����nU��-DJ�KDU�lYHQ�WDJLW�|YHU�HQ
DY� YnU� GRWWHUV� GYlUJSXGODU�� ,GDJ� KDU� MDJ� WYn� SXGODU� L� KHPPHW� VDPW� LEODQG
GHVVXWRP�HQ����nULJ�GYlUJSXGHOKHUUH�WLOO��

+DU� YDULW� PHG� L� VW\UHOVHQ� I|U� 6PnODQG�gODQGV� .HQQHONOXEE�� 60g..� L� ��� nU
GlUDY����nU�VRP�GHVV�RUGI|UDQGH��bU�KHGHUVPHGOHP�L�60g..��
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.257�20�0,*
%RU�L�*|WHERUJ���)ULWLGVKXV�Sn�2UXVW���)|GG�L�7|UHERGD���*LIW�PHG�&KULVWHU���7Yn�YX[QD�EDUQ
��$VWULG�°���nULJ�VYDUW�GYlUJSXGHO

87%,/'1,1*

-DJ�KDU�PnQJD�XWELOGQLQJDU��EODQG�DQQDW�
0HGLH��RFK�NRPPXQLNDWLRQVYHWHQVNDS
)ULWLGVOHGDUOLQMH
2UJDQLVDWLRQVXWYHFNOLQJ
/HGDUVNDSVXWELOGQLQJDU
:HEE��RFK�LQWUDQlWXWYHFNOLQJ

$5%(76/,96(5)$5(1+(7
-DJ�KDU�DUEHWDW�LQRP�*|WHERUJV�NRPPXQ�L�QlVWDQ����nU��$UEHWVXSSJLIWHUQD�KDU�YDULHUDW�IUnQ
DWW�PM|OND�NRU�RFK�I|UO|VD�JHWWHU�WLOO�DWW�SURMHNWOHGD�XWYHFNOLQJHQ�LQRP�NRPPXQLNDWLRQ�I|U
VWDGHQV��������PHGDUEHWDUH�RFK�HQ�PDVVD�PHU�VDNHU�GlUHPHOODQ��-DJ�KDU�MREEDW�IUlPVW
LQRP�NRPPXQLNDWLRQ�RFK�,7�

1nJUD�DY�GH�\UNHQ�MDJ�KDIW��IULWLGVDVVLVWHQW��,7�WHNQLNHU��,QIRUPDW|U�.RPPXQLNDW|U�
.RPPXQLNDWLRQVFKHI��3URMHNWOHGDUH��8WYHFNOLQJVOHGDUH��9HUNVDPKHWVFKHI�RFK�(QKHWVFKHI
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.203(7(16(5
bU�NRPPXQLNDWLY�RFK�OlWW�I|U�DWW�XWWU\FND�PLJ�L�WDO�RFK�VNULIW
6HU�KHOKHW�RFK�XWYHFNOLQJVP|MOLJKHWHU
bU�O\K|UG�RFK�VWUXNWXUHUDG
9LOO�KD�UROLJW�RFK�QMXWD�DY�OLYHW

g95,*7
+DIW�KlVWDU�L�PnQJD�nU�RFK�nNW�ODQG�RFK�ULNH�UXQW�PHG�GRWWHUQ�.ODUD�VRP�WlYODGH�L�KRSSQLQJ�Sn
HOLWQLYn��7UlQDU�RFK�KDU�E|UMDW�WlYOD�L�DJLOLW\�PHG�$VWULG��9L�KDU�RFNVn�WHVWDW�5DOO\O\GQDG��QRVHZRUN
RFK�WUL[��9DUMH�nU�lU�MDJ�YRORQWlU�Sn�*|WHERUJV�+RUVH�6KRZ�GlU�MDJ�VNULYHU�DUWLNODU�Sn�ZHEEHQ�

6LWWHU�VHGDQ�HWW�nU�WLOOEDND�VRP�VXSSOHDQW�L�YlVWUD�DYGHOQLQJHQV�VW\UHOVH��'lU�DQVYDUDU�MDJ�I|U
NRPPXQLNDWLRQVNRPPLWWpQ�RFK�I|U�ZHEEHQ��6NULYHU�RFNVn�DUWLNODU�L�3XGHO1\WW�VHGDQ�HQ�WLG
WLOOEDND�

,175(66(1
3XGHO�RFK�DOOW�NULQJ�UDVHQ
$JLOLW\�RFK�UDOO\O\GQDG
2GOLQJ�RFK�IULWLGVKXVHW�Sn�2UXVW
5HVRU�IUlPVW�PHG�KXVELOHQ

9,.7,*7�)g5�0,*�1b5�'(7�*b//(5�38'(/./8%%(1�
$OOD�PHGOHPPDU�L�63.�VND�EOL�EHKDQGODGH�Vn�OLND�VRP�P|MOLJW
-DJ�VHU�JlUQD�DWW�DYGHOQLQJDUQD�VDPDUEHWDU�PHU�NULQJ�YDG�YL�HUEMXGHU�YnUD�PHGOHPPDU�RFK�YLOND
VXEYHQWLRQHU�GH�InU��$YGHOQLQJDUQD�VND�LQWH�YDUD�NRQNXUUHQWHU�XWDQ�ROLND�GHODU�DY�VDPPD
I|UHQLQJ
-DJ�KRSSDV�NXQQD�WLOOI|UD�PLQ�NXQVNDS�RP�EXGVNDS��PnOJUXSS�RFK�NDQDOVWUDWHJLHU�WLOO�&6�RFK
6YHQVND�3XGHONOXEEHQ
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Proposi(on från centralstyrelsen inför 
pudelfullmäk(ge 2022 

Gallring och uppdatering av beslut tagna av Pudelfullmäk<ge. 

Bakgrund och syhe  

I dagsläget föreligger emellanåt en oklarhet kring vilka beslut från Adigare pudelfullmäkAge som foroarande är 
i krah. Denna osäkerhet föranleder extraarbete för medlemmar i centralstyrelsen då det finns behov av aW 
söka upp besluten för aW klargöra läget. Syhet med denna proposiAon är aW skapa en ruAn inom 
centralstyrelsen (CS) för aW gallra äldre beslut när dessa blir 10 år alternaAvt uppdatera beslutet med datum 
för nyW ställningstagande. Vidare syhar proposiAonen All aW skapa en arbetsordning inom CS för hur deWa 
arbete genomförs löpande. 

Förslag 

Centralstyrelsen för Svenska Pudelklubben föreslår pudelfullmäkAge aW besluta: 

• aW beslut från pudelfullmäkAge som är äldre än 10 år gallras och tas bort, deWa sker framöver löpande 
inom ramen för CS verksamhet. 

Centralstyrelsen för Svenska Pudelklubben 

Sjöbo den 26 mars 2022 

Fredrik Nilsson 
Ordförande Svenska Pudelklubben 

9$/%(5('1,1*(16�)�56/$*��5(9,62566833/($17

-DJ�ERU�L�.XQJ¦OY�G¦U�MDJ�OHYHU�PHG�PDQ�RFK�WY§�QXPHUD�YX[QD�EDUQ�
-DJ�KDU�KDIW�KXQG�VHGDQ�MDJ�YDU���§U�G§�MDJ�ILFN�PLQ�KHWW�HIWHUO¦QJWDGH�GY¦UJSXGHO�VRP�YL
ILFN�JO¦GMHQ�DWW�KD�L�KHOD����§U�
�
0LQ� I¸UVWD�HJQD�KXQG�VNDIIDGH� MDJ�VRP����§ULQJ�RFK�GHW�YDU�HQ�%HUQHU�6HQQHQ��HQ�VWRU
KDQH�VRP�YL�ILFN�KD�L�KHOD����§U�
�
�U������NRP�V§�GHW�VLOYHUI¦UJDGH�\UY¦GUHW�)LOLSSD� LQ� L� IDPLOMHQ�RFK�KRQ�YDU�HQ�IDQWDVWLVN
RFK� ¦OVNY¦UG� OLWHQ� SHUVRQOLJKHW� VRP� YHUNOLJHQ� V§OGH� LQ� ȋNRQFHSWHWȋ� PHOODQSXGHO� L� Y§U
IDPLOM��
0HG� KHQQH� ILFN� MDJ� J¸UD� GHW� MDJ� DOOWLG� GU¸PW� RP� Ȃ� WD� HQ� NXOO� YDOSDU�� �UHW� YDU� ����� RFK
GHW�YDU�HQ�IDQWDVWLVN�XSSOHYHOVH�VRP�JDY�PHUVPDN��V§�HIWHU�GHW�KDU�GHW�EOLYLW�\WWHUOLJDUH
��NXOODU�XQGHU�SUHIL[HW��OYOHNHQV�

+HPPD� KRV� RVV� EUXNDU� YL� V¦JD� DWW� SXGODU� ¦U� OLND� EHURHQGHIUDPNDOODQGH� VRP� DWW� ¦WD
FKLSV��KDU�PDQ�Y¦O�VNDIIDW�HQ�NDQ�PDQ�KHOW�HQNHOW� LQWH�VOXWD��PDQ�EDUD�P§VWH�KD� IOHU��V§
KRV� RVV� ILQQV� QX� �� JU§D� PHOODQSXGODU� Ȃ� WMHMHU� L� ROLND� §OGUDU�� 'H� ¦OGVWD� ��� §U� RFK� GHQ
\QJVWD�����§U�
1XPHUD� ¦U� KXQGDUQD� HWW� JHPHQVDPW� LQWUHVVH� I¸U�PLJ� RFK� GRWWHUQ� /RXLVH� RFK� YL� VW¦OOHU
I¸UVW§V�XW�RFK�JLOODU�DWW�YDUD�DNWLYD�¦YHQ�S§�DQGUD�V¦WW�PHG�Y§UD�KXQGDU��)¸UXWRP�K¦UOLJD
VNRJVSURPHQDGHU� KDU� GHW� EODQG� DQQDW� EOLYLW� HQ� KHO� GHO� DJLOLW\� XQGHU� §UHQ�� �YHQ
QRVHZRUN�RFK�UDOO\O\GQDG�VW§U�S§�DJHQGDQ��

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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Tack alla delegater som deltagit 
på Pudelfullmäktige 2022
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