
SVENSKA PUDELKLUBBEN org.nr 802002-7374

PROTOKOLL nr 12-2022.

Plats: Teamsmöte 11 oktober 2022.                                                                              sid 1 (4)
Tid:    19.00 - 22.30

Närvarande: Fredrik Nilsson, ordförande.
Lena Petri, vice ordförande.
Lotta Hallberg, ordinarie ledamot.
Stefan Mörk, ordinarie ledamot.
Mona Plånborg, ordinarie ledamot.
Christina Anehagen, ordinarie ledamot.
Malin Hult, ordinarie ledamot.
Leone Nyman, suppleant.
Anna Johansson, suppleant.
Aleksandra Palumbo, suppleant. t.o.m. § 239
Susanne Gustavsson, adjungerad kassör. t.o.m. § 238

Anmält förhinder: Beatrice Utterström, ordinarie ledamot.
Annika Holm, ordinarie ledamot.

Vid protokollet:     Lotta Hallberg
Innehåller § 230  - 250

§  230  Mötet öppnades av ordförande Fredrik Nilsson samt överlät till vice ordf. Lena Petri att leda mötet.
§  231  Dagordningen fastställdes med ändring att ta  bort verksamhetskonferensen då den avhållits.
§  232  Till justerare valdes Christina Anehagen.
§  233 Föregående protokoll:

Protokoll nr 11 - 2022 godkändes och lades därefter till handlingarna.
§  234 Beslutslista:

Beslutslista är påbörjad men ej klar. Anna J åtog sig att göra en  "To do lista".
§  235 Ekonomisk rapport:

Kassören rapporterar att ekonomin är god.
§  236 Medlemsrapport:

Just nu antal medlemmar 4168. Ökat med 758 medlemmar på 2 år. Samt ökat med 334 medl. på
1 år. Ökningen är ca 350 medl / år. Vilket är glädjande.

§  237 AU beslut:
Inga AU beslut har tagits.

§  238 Kommittéer och arbetsgrupper:
Uppf o avelskommitté: Malin rapporterar kring ett ärende som SKK tagit över.
Avel och hälsa: RAS ska vara klart till avdelningarnas årsmötet. En träff är svår  att
Genomföra digitalt.
Malin anmäler deltagare till föreläsning om den uppdaterade RAS-mallen.
Rådgivning, uppfödning och utbildning: Fråga till mentorerna. Vad är vanligaste
Frågan de får ?

Tyvärr har 2 personer avsagt sig mentorskapet. Styrelsen vill rikta STORT
TACK för väl utfört arbete till Margareta Ridderborger och Annika Wallin.

Pudelns färger:
Stefan Mörk föredrar förslag från Pudelns färger. Gruppen föreslår följande aktiviteter för att stärka kvaliteten på
SAR-färgerna:

• Årets SAR-uppfödare
• Aktiviteten fortsätter under 2023
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• Aktiviteten utvärderas kvartal 1 2024 i förhållande till hur den bidragit till att få fler SAR-uppfödare att ställa ut
och därmed få kvalitetsbedömning på sina hundar. Vidare bör en retrospektiv jämförelse göras för den totala
årslistan och SPK-listan för några år bakåt i tiden för att se hur väl SAR-färgerna står sig i konkurrensen med de
övriga.
• En sammanhållen digital uppfödarutbildning riktat till SAR-uppfödare startas under 2023.
• Utbildningen läggs upp i block som varvas med hemuppgifter:
• Genetik
• Rasspecifika avelsstrategier (RAS)
• Uppfödarerfarenhet/mentor
• Utställning
• Efter avslutad utbildning får deltagarna Diplom från SPK.
• Arbetsgruppen pudels färger planerar detaljerna och rapporterar återkommande till CS om arbetet.

Centralstyrelsen fattar beslut enligt förslaget.
Uppdrag från föregående styrelsemöte ang felaktiga registreringar av färger.
Stefan Mörk föredrar förslag på skrivelse till Svenska kennelklubben ang felaktiga registreringar av färger.
Centralstyrelsen diskuterar skrivelsen och efter justeringar i texten fattar centralstyrelsen beslut att skrivelsen
skickas till Avelskommittén samt att kopia distribueras till SPK-avdelningarnas styrelser för kännedom.
Pudelns färger föreslår ett möte mellan SPKs domarkommitté och Pudelnsfärger för att diskutera behovet av
stärkt kompetens för domare beträffande SAR-färger.
Centralstyrelsen ger Pudelns färger uppdraget att bjuda in till gemensamt möte.

Utställningskommittén:
Rapport från gruppen Pudelgala där Aleksandra Polumbo, Peter Carlsson Mörk och Stefan Mörk ingår. Stefan
Mörk och Aleksandra Polumbo föredrar arbetsgruppens förslag:

• Detta är en Gala ingen utställning
• Två internationella pudelspecialister. Hemliga för alla inkl CS till galan startar.
• 40 hundar bjuds in
• dvs listorna årets pudel 1-10 per storlek bjuds in. Tackar någon nej tar vi nästa på listan.
• Matchshow, hundarna ställs mot varandra två och två. Domarna enas om vem som går vidare. När 5 hundar
återstår  avgör domarna efter uppvisning I ringen vilka två av dessa som går till final för att kora vinnare i
storleken.
• Plats, hotell centralt beläget I Sverige för kommunikationer
• Tex Scandic Infracity eller liknande
• Mingel sedan Middag med underhållande surprise på kvällen
• DJ med dans
• Biljetter kan köpas
• Inbjudna bjuds på allt utom boendet
• Goodiebags till deltagarna
• Priser och goodiebags via sponsorer
• Genomförs 2023 med en ambition att fortsätta årligen om det faller väl ut.
• Start med 2022 års resultat av den totala listan
• Tid för galan: Mars 2023
• Rambudget behöver tas fram

Efter diskussion enas centralstyrelsen om att detta är ett mycket bra förslag och att:
• Offerter från fler hotell efterfrågas
• Budget arbetas fram
• Lena Peteri ansluter till arbetsgruppen
• Stefan Mörk och Peter Carlsson Mörk åker ut till Scandic infracity för att inhämta offert och efterhöra om man får
tejpa mattor i deras festlokal
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• Aleksandra Polumbo tar kontakt med Catalina Gustfsson ang att moderera galan samt efterfråga erfarenhet av
andra rum på hotellet i fråga.
• Stefan Mörk får uppdrag att kalla samman arbetsgruppen och arbeta vidare i enlighet med förslaget.

Domargruppen:

Aleksandra informerar ang. domaransökningar. Fredrik kontaktar Mikael, innan domare ska döma pudel bör de
ha ett
mentorskap.  Mikael har gjort en "tidsram" för nya pudeldomare. Förslag att skicka ut tidsramen " så här skolar
SPK in nya domare" till avdelningarna.

Pudelnationalen 2023: Aleksandra fortsätter planera pudelnationalen. Kikar på bra ringsekreterare.
Bör kontakta huvudsponsorer. Gruppen ska göra en "checklista"! Gruppen fick i uppdrag att vid nästa möte
rapportera allt som är planerat. Ex vilka planer som bör bokas.

§  239 Kommittén för arbetande pudlar: Ska presentera upplägg för Pudel-SM till nästa möte. Se över hur
många planer det behövs till Pudel-SM.

§  240 Kommunikationskommittén:
Hemsida: Skicka ut enkät om vad användarna gör på hemsidan.
Nyhetsbrev: Till uppfödare med tema färger. Registreringsbestämmelser,
färgbeteckning på pudel.
Olika förslag framlades. Bra sätt att nå ut till alla medlemmar med nyhetsbrev.
Olika teman - Pudel SM - Pudelnationalen m. m.
Pudelnytt: Planera för 2023. ( Förlossningskomplikationer?) Artiklar om öron o
tassvård som förebygger klåda.  Anna skriver artikel.
Vilka som ska skriva ledare.
Facebook/Instagram: På FB kom det in fler än 1000 svar om vad hundens

.                                  namn kan betyda
Pudelfilm: Inga förslag har inkommit. Kanske kan göra "bildcollage" ?
Mässor: Mellansvenska avd. har bokat monter på rasklubbstorget i
Stockholm.
Anna startar en FB grupp med ansvariga från Västra och Mellansvenska avd
så att ett samarbete kan påbörjas.
Sponsorer: Bra träff på verksamhetskonferensen! Bra respons! Det önskas
en utvärdering om vad de tycker om oss SPK. Om vi kan förbättra oss ?
Almanacka: Fredrik gör en annons där vi efterlyser foton på pudlar till
almanackan. Frågan är också om  det finns något vackert kort hos någon?

§  241 Vad händer med renrasig hundavel:
Lena har anmält sig att lyssna på SKKs vision 2030.

§  242 Organisationsgruppen:

Stefan Mörk meddelar att organisationsgruppen haft ett möte efter verksamhetskonferensen.
Organisationsgruppen föreslår att en verksamhetskonferens genomförs 25-26 februari 2023, offerter tas in från
Arlanda Nordic Choice
hotell och Scandic samt Stockholms kennelklubb. Centralstyrelsen beslutar att organisationsgruppen arbetar
vidare med ”hotellspåret” och i anslutning till Arlanda samt att gruppen går ut med ett ”save the date” till
avdelningarna

§  243 Rapporter:
Med beklagan har vi mottagit beskedet att vår hedersmedlem Carin Lundvall avlidit.
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Digital samarbetsplattform och digitala verktyg
Stefan mörk föredrar ärendet. Malin Hult, Annika Holm och Stefan Mörk har uppdrag att ta fram förslag på
gemensam digital samarbetsplattform för att underlätta administrationen och samarbetet i klubben.

Arbetsgruppen har haft kontakt med Svenska Kennelklubben för att se om de har tankar på något som kunde
användas. Dock var svaret att de inte planerade något sådant enligt IT-chefen. Med det som underlag tittade
arbetsgruppen vidare på lämplig lösning och på ett CS-möte tidigare i år togs ett beslut, på rekommendation av
arbetsgruppen, att använda så kallad ”non-profit” licenser på Microsofts plattform.
Den 8 oktober 2022 inkom, via e-post, ett erbjudande från företaget Reduca att prova ett verktyg kallat
”Styrelseportalen” kostnadsfritt i 30 dagar.
Det är SKK:s föreningskommitté som tecknat ett ramavtal med Reduca som innebär att SKK-klubbar kan prova
Styrelseportalen kostnadsfritt i 30 dagar utan några förbindelser för att sedan fortsätta om så önskas till ett
förmånligt pris. Kostnaden är för SPK sedan 360 kr/månad. Arbetsgruppen föreslår centralstyrelsen att SPK
under november 2022 provar ”Styrelseportalen” under 30 dagar och därefter utvärderar arbetsgruppen om
verktyget fyller SPKs behov.
Centralstyrelsen fattar beslut enligt förslaget.
Malin har ändrat i utställningsstatuterna för bästa veteran och gjort ett förtydligande.
Mona informerar om att hon har mycket priser hemma till Pudel Sm. Mona gör en lista och mailar arbetande
pudlar.

§  244 Inkomna skrivelser: Anna gick igenom listan över inkomna skrivelser. Skrivelser som ska besvaras
är utförda.
Inkomna protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§  245 SKK protokoll och information:
Gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§  246 Kommande möten. Styrelsemöten 8/11. 6/12. Alla funderar om det går att ha fysiskt styrelsemöte i
samband

med My Dog.

§  247 Övriga frågor: Inga nya förslag eller frågor kom upp.
§  248 Finns det något som inte får offentliggöras innan publicering.

Nej.
§  249 Nästa möte: 8 november styrelsemöte.

§  250 Mötets avslutande: Lena Petri avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:                                                                                                                 Justerare:
Lotta Hallberg                                                                                                                 Christina Anehagen

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

Vice ordförande
Lena Petri

—-------------------------------




