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Protokoll 8-2022 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 14 juni, kl 19.00–21:30 via Microsoft Teams 

 
Närvarande:  Fredrik Nilsson, ordförande  
 Lena Petri, vice ordförande 
 Mona Plånborg Grenholm  
 Christina Anehagen 
 Annika Holm 
 Malin Hult  
 Anna Johansson, suppleant  
 Aleksandra Palumbo, suppleant  
 Leone Nyman 
 Susanne Gustafsson, adjungerad kassör 
Anmält förhinder: Stefan Mörk 
 Lotta Hallberg 
 Beatrice Utterström 
 
 
Vid protokollet: Anna Johansson 
 Innehåller § 136–§156 
 
 
§ 136 Mötets öppnande 
Ordförande Fredrik Nilsson hälsade alla välkomna. 
 
 
§ 137 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs. 
 
§ 138 Val av justerare 
Mötet väljer Lena Petri till justerare. 
 
 
§ 139 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll nr 7-2022 bordläggs till nästa styrelsemöte. 
Susanne saknar protokoll nr 4 och 6. Uppdras år Malin Hult att kontakta Sonja och Lotta och 

efterfråga dessa. 

§ 140 Beslutslista 
Bordläggs till nästa möte. 

§ 145 Ekonomisk rapport 
Vi har god likviditet och gott resultat. 
Svenska Pudelklubben har ett ökande medlemsantal. 
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Vi behöver se över rutiner för betalning av annonser till Pudelnytt, de två senaste är obetalda. Gäller 

Pudelnytt nummer 1-2022. Uppdras åt Mona PG att stämma av detta i Pudelnyttsgruppen samt 

efterfråga betalningen. 

 
§ 146 Medlemsrapport 
Maj 2022 har vi 4027 medlemmar på medlemslistan. Maj 2021 hade vi 3641 medlemmar + 386 mot 

föregående år. 

 
§ 147 AU-beslut 
Inga AU-beslut är fattade. 
 
§ 148 Kommittéer och arbetsgrupper 
- Uppfödar- och avelskommittén  
Fredrik jobbar vidare med att kontakta uppfödare som ska vara med i rasstorleksgrupperna 
 
 - Avel och hälsa 
Inget möte ännu med Barbro Teglöf, går ej att få till ett möte innan midsommar. Pudelnytt kommer 
ut i juli. Fredrik och Stefan ska kontakta Barbro. 
 
- Rådgivning, uppfödning och utbildning (RUU) 
Mentorerna har inte behov av så många möten som initialt var aktuellt.  Gruppen arbetar vidare med 
mötesformer.  
 
- Pudelsfärger 
AK – brev angående pudelns färger. Vi önskar ta del av SKK:s konsekvensanalys. Avelskommitténs 
protokoll nummer 2. Uppdras åt Lena Petri att kontakta SKK via mail och be om en kopia. 
 
- Utställningskommittén 
Inget att rapportera. 
 
     - Domargruppen 
Aleksandra har besvarat de dommaransökningar som har inkommit.  
Uppdras åt Aleksandra att besvara Ulrika (se skrivelselista) och fråga om skickat svar anses tillräckligt 
eller om vi behöver komplettera.  
 
     - Pudelnationalen 2023 
Klart med Tånga Hed, godkänt av SKK att flytta utställningen dit. Annons kommer i Pudelnytt. Lena 
har ej fått svar från Tånga Hed, mailade dem i fredags. Planen är att kontakta dem även via telefon. 
Kerstin Nilsson har tackar ja att döma BIS. Fredrik har varit i kontakt med Katarina Ström ordförande i 
Västra, tillfrågade om att ha sin utställning på torsdagen innan nationalen.  
 
  - Kommittén för de arbetande pudlarna 
Inget nytt att rapportera. Plan att skriva om BPH i Pudelnytt nummer 3.  
BPH-formulär, statuter kan publiceras, samt statuter för övriga arbetande grenar. Bör presenteras 
senast till hösten. Uppdras åt kommittén för arbetande pudlar att inför nästa möte ha klart 
statuterna. 
 
  - Kommunikationskommittén 
     - Hemsida 
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Malin och Annika. Kommer att träffa Svenska Rhodesian Ridgeback föreningen som har en mycket 
trevlig sida. Ska träffa dem i nästa vecka och ställa en del frågor. Webbadmin i avdelningarna 
efterlyses så att Malin kan få till ett möte, ingen respons.  
 
     - Nyhetsbrev 
Ej utskickade. Läge inför anmälan till pudelseminariet och mer information om Pudelnationalen. 
Utskick gratis upp till 2000 mailadresser. 
 
     - Pudelnytt 
Nr 2 2022 utkommer i juli. Vi går tillsammans igenom kommande nummers föreslagna uppslag.  
Maria Modig skriver en om parning och valpkullar. Lena har förslag på en i Norge som kör 
jaktapportering med sina storpudlar.  
               
     - Facebook/Instagram 
Rullar på som vanligt.  
Nyckelringar och handdukar säljer bra i webbshoppen. 250 sålda handdukar.  
 
     - Pudelfilm 
Inget att rapportera 
 
     - Mässor 
Samlat material har efterfrågats av norra avdelningen inför jubileet. Grundutbud för mässorna bör 
övervägas och tas upp på verksamhetskonferensen. Uppdras åt Anna att kalla lämpliga personer till 
ett uppstartsmöte, där ibland Annika. 
  
Christina Anehagen lämnar mötet. 
 
     - Sponsorer 
Lite svårt att få in en uppdaterad annons från DelMar Dogs till Pudelnytt. Uppdras åt 
Pudelnyttrepresentanter att kontakta DelMar för uppdatering av annons i Pudelnytt.  
 
 
     -Almanacka 
Börjar samla in bilder efter sommaren.  
 
   - Vad händer med renrasig hundar? 
Fredrik har pratat med Dvärghundsklubben och terrierklubben. Möte tillsammans med 
specialklubbarna. Sedan gemensamt möte med SKK. Fredrik försöker kontakta ordföranden för 
Dvärghundsklubben på nytt. 
 
   - Organisationens gruppen 
Augusti förväntas handboken med bilagor vara färdiga.  
 
Rapporter 
Möte Nordiska pudelklubbarna - Fredrik har varit på möte med de nordiska pudelklubbarna. Mötet 
hade kort framförhållning. Fredrik har önskat ett möte till efter sommaren angående flerfärgade 
pudlar. Danmark inne på den franska rasen. Diskussioner om hälsa. Ordförande i Norska 
Puddelklubben önskar maxa hälsotester och menar på att pudlarna är sönderavlade.  
 
Dataprogram – Förslag att använda plattformen Microsoft. Fredrik, Lena, Lotta, Bea, Anna, Malin, 
Annika och Stefan. Provperiod om 3 månader. Finns 2 licenser kvar som vi håller på. Gruppen 
fortsätter att arbeta med frågeställningen.  
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Stefan har haft kontakt med SKK:s IT ansvarig, vi har erbjudit oss att vara testpilot åt SKK med 
anledning att vi är en stor klubb.  
 
Lena Petri önskar Distansutbildning i Hundavel och genetik 24/8 2022. Fördjupning av SKK:s 
uppfödarutbildning. Beslut att CS betalar för kostnaderna om någon önskar gå kursen.  
 
§ 149 Inkomna skrivelser  

Nr Ärende  Bilagor Hantering Förslag att ta upp/ 
sammanfattning 

1 SKK - Katalog för PC i 

Google - osäkra 

appar 

 Vidarebefordrat 

till 

avdelningarna 

 

2 SPK Norra - 
Pudelklubben 80 år 

 

  

3 Protokollsutdrag 

SKK/CS 

3 bilaga a - § 53 e AK 

flerfärgade pudlar 

Tagit del av Lena Petri besvarar 

SKK.  

4 SKK CS - CS protokoll 

nr 3 - 2022 

4a bilaga SKK CS protokoll 

2022-04-28 

Vidarebefordrat 

till 

avdelningarna 

 

5 Inbjudan till Sveriges 

Hundungdoms 

representantskapsm

öte 

 Beslut att skicka 

Leone Nyman. 

Ev Malin Hult.  

Sista anmälan 14/8 

6 SKK - Brev till 

specialklubbarna 

 Besvarad av 

Anna Johansson  

Svar senast 1/7 

7 SKK - Utbildning för 

erfarna 

årsmötesordförande

n 

 Tagit del av Sista anmälan 1/9 

8 SKK - Inbjudan 

handledarutbildning 

SKKs 

uppfödarutbildning i 

studiecirkelform 24-

25 september 2022 

 Vidarebefordrat 

till 

avdelningarna 

Sista anmälan 25/8 

9 Saknat yttrande - 

ansökan från 

exteriördomare om 

utökning av 

rasregister 

9a bilaga - Intyg deltagit 

Domarkonferens Pudel 

20211017 J Herngren 

9b bilaga - Ansökan 

Vidareutb Pudel J Herngren 

210924 

Besvarats av 

Aleksandra 

Palumbo 

Besvaras senast 20/6 
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9c bilaga - Ansökan Pudel 

sid 2 Jan Herngren 

10 Disciplinnämndens 

beslut 

10a bilaga - Beslut 17-

2022.pdf 

10b bilaga - Beslut 19-

2022.pdf 

10c bilaga - Beslut 20-

2022.pdf 

10d bilaga - Beslut 21-

2022.pdf 

10e bilaga - Beslut 24-

2022.pdf 

10f bilaga - Beslut 28-

2022.pdf 

10g bilaga - Beslut 31-

2022.pdf 

10h bilaga - Beslut 32-

2022.pdf 

10i bilaga - Beslut 33-

2022.pdf 

10j bilaga - Beslut 34-

2022.pdf 

10k bilaga - Beslut 35-

2022.pdf 

10 - Disciplinnämndens 

åtgärder 2022- En 

förklaring.pdf 

 Inget ärende berör 

pudel  

 

Övriga inkomna mail: 

1 Resultat Rcd-4  Besvarad av Lena Petri  

2 Hundvänliga Hotell 

    

   

3 Help  Besvarad av Lena Petri  
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4 Your order 85104 

at Genomia 

Övrigt 4 bilaga a - result-

en_203034_22-

12526_mona-christina-

pl-nb 

Övrigt 4 bilaga b - 

result-en_203035_22-

12526_mona-christina-

pl-nb 

Övrigt 4 bilaga c - result-

en_203033_22-

12526_mona-christina-

pl-nb  

Övrigt 4 bilaga d -result-

en_203036_22-

12526_mona-christina-

pl-nb 

  

5 Köpa svart 

Mellanpudel tik 

avel 

 Besvarad av Lena Petri  

6 Exteriörbedömning  Besvarad av Lena Petri  

7 Förlorat 

förtjänsttecken 

 Lotta Gauffin borde ha 

koll på detta. Sus 

kontaktar Lotta och 

efterfrågar dessa och 

var de är beställda.    

Besvaras när vi har 

svar. Anna svara att 

vi kollar på detta.  

8 Your order 84654 

at Genomia 

Örigt 8 bilaga a - result-

en_201650_22-

10501_marika-jernberg 

Övrigt 8 bilaga b - 

result-en_201649_22-

10502_marika-jernberg 

  

 
 
§ 150 Protokoll från avdelningarna 
Södra protokoll – inget har inkommit. 
Mellan protokoll – inget har inkommit. 
Västra protokoll – inget har inkommit. 
Norra protokoll nr 1 och 2. Tagit del av.  
 
§ 151 SKK – protokoll och information 
Inget att ta upp. 
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§ 152 Kommande möten/aktiviteter 

• 12 juli - styrelsemöte CS 
• 9 augusti - styrelsemöte CS 
• 13 september - styrelsemöte CS 
• 11 oktober - styrelsemöte CS 
• 17-18 september pudelseminarium 
• 8 november - - styrelsemöte CS 
• 1-2 oktober verksamhetskonferens - Anna och Annika frånvarande, eventuellt Malin.  
• 6 december - - styrelsemöte CS 

 
 
§ 153 Övriga frågor  

Fredrik har med en punkt från domarkommitté SKK. Fredrik uppdras att flytta uppdragslistan till 

slutet av mötet. 

§ 154 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering? 
Nej. 
 
§ 155 Nästa möte 
Tisdagen den 12 juli klockan 19:00 via Teams.  
 
§ 156 Avslutning  

Fredrik tackar för uppslutningen och avslutar mötet.  

 
 
 
Vid protokollet: 

 

 ____________________________  

Anna Johansson 

 

Justeras:  

 

 ____________________________   ____________________________  

Fredrik Nilsson, ordförande Lena Petri, av mötet vald justerare 


