
SVENSKA PUDELKLUBBEN org.nr 802002-7374
Protokoll nr 11-2022

Plats: Teamsmöte 13 september 2022.                         Sid 1 (4)
Tid:    19.00 - 21.30

Närvarande:       Fredrik Nilsson, ordförande.
Lena Petri, vice ordförande.
Lotta Hallberg, ordinarie ledamot.
Stefan Mörk, ordinarie ledamot.
Annika Holm, ordinarie ledamot.
Mona Plånborg, ordinarie ledamot.
Christina Anehagen, ordinarie ledamot.
Leone Nyman, suppleant.
Anna Johansson, suppleant.
Aleksandra Palumbo, suppleant.
Susanne Gustavsson, kassör adjungerad.

Anmält förhinder:Malin Hult, ordinarie ledamot.
Beatrice Utterström, ordinarie ledamot.

Vid protokollet:   Lotta Hallberg
innehåller §  210 - 229

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

§ 210   Dagordningen fastställdes. Med ändring att org.kom heter kommunikations-
Kommittén.

§ 211.  Till Justerare valdes Leone Nyman.

§ 212 Föregående protokoll:
Protokoll nr 10-2022 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 213 Beslutslista:
Bör göras då det är lättare att se beslut som verkställts.

§ 214 Ekonomisk rapport:
Kassören rapporterar. Ekonomin är god.

§ 215 Medlemsrapport:
I augusti 2022 är vi 4166 medlemmar. 2020 var vi 3399 medlemmar. 2021 var
vi 3796 medlemmar. En ökning med 767 medlemmar på 2 år.

§ 216 AU beslut:
Inga AU beslut har tagits.
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§ 217 Kommittéer och arbetsgrupper: sid 2(4)
Uppf o avelskommitté: Planeras möte med SKK som Malin och Fredrik

ska föreslå datum för träffen.
Lena besvarat ett flertal mail.

Avel och Hälsa: Inget nytt att rapportera.
Rådgivning uppfödning och utbildning:

Inget nytt att rapportera.
Pudelns färger: Stefan har haft ett inledande möte med
Birthe Hjälmås,Christel Tevin, Elisabeth Hildebrandt, Mia Borg och
Mona Plånborg ang. agendan för mötet den 22/9: Vad står det i RAS? Hitta
aktiviteter som kan främja de solida färgerna.
Att göra en strategi och plan för vad gruppen ska göra.
Konsekvensanalysen och kommentarer är skickade till till CS ledamöter i SKK
samt kopia till AK. (avelskommittén i SKK)
Antalet registrerade aprikosröda mellanpudlar är snart detsamma som antalet
svarta registrerade mellanpudlar. Registreringsavd. skriver in fel färg
betecknin på pudlar. Lena mailar Stefan en lista. Stefan kontaktar
avdelningarna så de uppmärksammar problemet.
Utställningskommittén: Inget att rapportera.
Domargruppen: Aleksandra, Fredrik och Micke tar tag i pudelnationalen.

§ 218 Kommittén för arbetande pudlar:
I Pudelnytts nästa nummer finns stort BPH reportage. SKK har kontaktat
arbetande pudlar ang. artikelserie i Hundsport special då BPH fyller 10 år
under 2022.   Samtliga årets listor för arbetande pudlar är nu uppdaterade
på hemsidan.  P.g.a. problematiken att tävlingsresultat inte blir registrerade i
tid hos SKK, blir det nytt för år 2022 att tävlande som önskar delta på listan
skickar in sina resultat själv via ett formulär. Detta för att underlätta för list-
ansvariga som fått en del arga mail från tävlande.

§ 219 Kommunikationskommittén:
Nyhetsbrev har gått ut till samtliga uppfödare med kennelnamn som haft

valpar de senaste 5 åren.
Pudelnytt: Inget nytt att rapportera. Nästa nr är Tema nummer.
Facebook och Instagram: Inget att rapportera.
Pudelfilm: Inget att rapportera.
Mässor: Avdelningarna kan själva boka rasmontrar då de har egna

org.nr.
Sponsorer: Vi har flera bra sponsorer. Utvärdering av våra huvudsponsorer

kommer att ske på verksamhetskonferensen tillsammans med
avdelningarna.
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sid3(4)
Almanackan: Vi kommer även i år att ge fullbetalande medlemmar en
almanacka i Pudelnytt nr 4.
Fredrik gör en annons till sociala medier.

§ 220 Vad händer med renrasig hundavel: Inget nytt att diskutera.
§ 221 Organisationsgruppen:

Stefan och Leone har jobbat med "handboken" inkl. bilagor som varit ute på
remiss.
Planeras ett möte i organisationsgruppen. Skulle vilja att personer från
avdelningarna skulle ingå i gruppen. Det ska tas fram förslag på vad gruppen
ska göra. Att diskuteras på verksamhetskonferensen är om att utvidga
kommittéer. Ansvariga är Stefan, Leone och Annika.

§ 222 Rapporter:
Stefan har fått inspiration från Engelska "Poodle of the year". Stefan och
Aleksandra ska ha träff för att diskutera upplägget.
Pudelseminariet. Lena rapporterar att ett 60 tal är anmälda. Så positivt.
Sponsorer är Swedea, Satchmos och Delmars.
Alla deltagare får "goodiebags, domarkompendium, handdukar m.m.
Lotterier kommer att finnas.
Debattartikeln om flerfärgade pudlar kommer inte att besvaras i Hundsport
då förespråkaren för flerfärgade pudlar dragit tillbaka sitt inlägg.

§ 223 Inkomna skrivelser:
Gick igenom avdelningarnas protokoll.
Beslut att tillfråga Malin Hult om att delta på SKKs avelskonferens.
Skrivelse att rätt färg ska registreras på valpar.
Beslöt att SPK gör en skrivelse till SKK och registreringsavdelningen
om att 5 färger är godkända, allt annat är fel ! Stefan och Fredrik gör den.

Aleksandra tar reda på fakta vad gäller sporrar på Pudel.

Enkät från Utbildningsavd. Förslag att varje avdelning får komma med syn-
punkter då de har flest utbildningar. Lena skickar enkäten till avdelningarna.
Annika föreslår att Organisationsgruppen gör en sammanställning
av svaren och besvarar sedan SKKs utb.avdelnings enkät.

CS bevakar vidare vad gäller ev. genetiskt tandfel på Stor Pudel.

Beslöt att besvara skrivelse från en medlem i Norra avdelningen ang. var man
lägger arrangemang i vårt avlånga land. Anna skickar det.
Ett antal mail besvarade av Lena P.
Stefan och Fredrik besvarar inkommet mail ang avelsrådgivning.
Vi har tagit del av avdelningarnas protokoll och därefter lagt dem till
handlingarna.
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§ 224 SKK protokoll och information: sid 4 (4)
Gicks igenom och noterade vikten av att inte publicera namn på medlemmar
enligt GDPR.
Övrigt gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

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

§ 226 Övriga frågor:
Diskuterades olika möjligheter till samarbete inför Pudel SM.

§ 227 Finns det något som inte får offentliggöras innan publicering:
Finns inget.

§ 228 Nästa möte:
Extra möte 27/9   kl. 19.30 OBS ! att enbart diskutera Verksamhets-
konferensen.
Nästa möte 11/10  kl. 19.00.

§ 229 Mötets avslutande:
Ordförande Fredrik tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:                                                                                   Justerare:
Lotta Hallberg                                                                                     Leone Nyman

—------------------------------------                                                           —----------------------

Ordförande:
Fredrik Nilsson

—-------------------------------------


