
Svenska Pudelklubben org.nr. 802002-7341
Protokoll nr 10-2022

Plats: Teamsmöte 9 augusti 2022
Tid:     19.00-22.00.                                                   Sid 1/3

Närvarande:            Fredrik Nilsson, ordförande.
Lena Petri, vice ordförande.
Lotta Hallberg, ordinarie ledamot.
Stefan Mörk, ordinarie ledamot.
Annika Holm, ordinarie ledamot.
Mona Plånborg, ordinarie ledamot. T.o.m.§ 203..
Annika Holm, ordinarie ledamot.
Aleksandra Palumbo, suppleant.
Anna Johansson, suppleant.
Beatrice Utterström, ordinarie ledamot. Från § 194.

Anmält förhinder:     Christina  Anehagen, ordinarie ledamot.
Leone Nyman, suppleant.
Malin Hult, ordinarie ledamot.

Vid protokollet:         Lotta Hallberg.
Innehåller § 183 - § 209.

§ 183     Mötet öppnades av ordförande Fredrik Nilsson som hälsade alla välkomna.

§ 184     Dagordningen fastställdes.
§ 185     Till justerare valdes Lena Petri.
§ 186 Föregående protokoll:

Protokoll nr 8 godkändes och lades därefter till handlingarna.
Protokoll nr 9, Efter justering av § 178 godkändes och lades till
handlingarna.

§ 187 Ekonomisk rapport:
Beslöt att betala 61,25 kr/ månad för extra e-post lagring.
Föreningen har god ekonomi.

§ 188 Medlemsrapport:
Positiv medlemsutveckling då vi fortsätter att öka. 4093 medlemmar.
Juni-22. 4073 medlemmar. Juli-21 hade vi 3712 medlemmar

§ 189 AU beslut:
Inga AU beslut har tagits.

§ 190 Pudelseminariet:
CS har bokat 20 rum. Styrelsen måste omgående bestämma vilka
som har möjlighet att deltaga.
Diskuterades samåkning till seminariet.

§ 191 Rådgivning uppfödning och utbildning:
Mentorerna har bjudits in till uppfödarmöte som södra avd. arrangerar.
Ska diskutera nyheter i konsumentköplagen. Samt vad det innebär för uppfödare.
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Det kommer även att bli en träff med RUU i augusti/september.

§ 192 Pudelns färger:
Gick igenom konsekvensanalys avseende avelsförbud på
flerfärgade pudlar samt avkomma efter dem. Stefan och Fredrik formulerar ett svar.

§ 193 Uppfödargruppen:
CS jobbar vidare på att hitta personer som kan vara mentorer.

§ 194 Uppfödar och avelskommittén:
Beslöt att ge en gåva till Barbro Teglöf som tack för allt arbete i föreningen.
Mona Beställer.
Beslöt att ha ett informationsmöte med ordförande i avdelningarna.

§ 195 Utställningskommittén:
Domargruppen har gått igenom de domare som ansöker om att få döma pudel.
Samtal ska tas med de som sökt.

§ 196 Pudelnationalen:
Vi har fått kritik att den läggs så långt söderut. Pudelnationalen är för både utställnings-
och arbetande pudlar då kan det vara svårt att hitta plats där allt kan genomföras.
Finns säkert andra bra platser som inte CS känner till idag. Det krävs stora ytor och
boende på plats.
CS ska diskutera detta med avdelningarnas ordföranden om var det kan läggas i

framtiden.
§ 197 Kommittén för arbetande pudlar:

För att underlätta för listansvariga kommer det att publiceras ett formulär på hemsidan
där tävlande själva fyller i resultaten.
Beslöt att godkänna ändringarna i statuterna för NoseWork och Viltspår.
Annika och Bea arbetar vidare med formulär för BPH diplom till uppfödare.

§ 198 Kommunikationskommittén:
Hemsida: Samla de webansvariga för information.
Nyhetsbrev: Diskuterades att  skicka till riktade grupper. Uppfödare, avdelningar och
diskuterades även om utskick till arbetande pudlar. Många nyheter presenteras redan
på sociala medier, hemsidor och Pudelnytt.
Beslöt att beställa en uppdaterad lista på pudeluppfödare, från SKK. Lena beställer.
Pudelnytt: Tema BPH. Hamiltonplakettörer bör presenteras. Förslag att ha med om vilka
räddningshundar som finns inom Pudlar. Vardagsfrisyrer bör presenteras. Det
presenterades även övrigt innehåll som föreslagits.
Facebook/ Instagram: Är aktivt.
Pudelfilm: Inget att presentera.
Mässor: Till Stockholms hundmässa är anmälan öppen. Anna varit i kontakt med
mellansvenska avd. ang. arrangemanget.

§ 199 Organisationsgruppen:
Stefan reviderat SPK:s handbok med bilagor. Som är en hjälpreda för ledamöter och
förtroendevalda. Uppdaterat med läsvärdigt typsnitt m.m.
Ska skickas som remiss till avdelningarna. Önskas synpunkter till mötet i september.
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§ 200 Vad händer med renrasig hundavel: 3/3
Inget nytt att redovisa.



§ 201 Rapporter:
Lena informerar om att gåvor till förtroendevalda skickas ut. Har mottagits mycket
positivt.

§ 202 Inkomna skrivelser:
Ligger som bilaga.
Förslag på Hamiltonplakettörer diskuterades.
Nytt debattinlägg ang. flerfärgade pudlar. Stefan och Annika skriver ett förslag på svar.
Ska vara inskickat senast 5 september.

Mail har besvarats av Christina och Lena.
Inkomna protokoll från avdelningarna gicks igenom. Läggs till handlingarna.

§ 203 SKK protokoll och information:
Utdrag ur SKKs protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Pudelklubben tycker det är viktigt att SKKs vision 2030 ska främja renrasig hundavel!

§ 204 Beslutslista:
Bordlägges.

§ 205 Kommande möten/aktiviteter:
13/9. 17-18/9 seminarium. 1-2/10 Verksamhetskonferens. 11/10. 8/11. 6/12.

§ 206 Övriga frågor:
Förslag på Hamiltonplakettörer ska vara inlämnade senast 22 december 2022. De som
handlägger ärendet är Lena och Annika samt även Fredrik och Anna.

§ 207 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering:
Finns inget.

§ 208 Nästa möte:
13/9 kl.19.00.

§ 209 Mötets avslutande:
Ordförande Fredrik Nilsson tackade för trevligt möte och förklarade det avslutat.

Vid protokollet :                                                                              Justerare
Lotta Hallberg                                                                                Lena Petri

Len� Petr�
———————————                                                              —————————-

Ordförande
Fredrik Nilsson

———————————
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