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Protokoll 6-2016 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse  

den 14 juni 2016 kl 19.00, telefonmöte. 

 
Närvarande:   Charlotta Gauffin, ordförande  
 Lena Tellberg, vice ordförande 
 Marianne Backman, kassör  
 Barbro Bergström, sekreterare 

Malin Hult  
Kerstin Johansson  
Sanna Arvidsson 

 Mona Plånborg Grenholm, suppleant 
 Andrea Nyman, suppleant 
 
Vid protokollet:  Barbro Bergström  
 Innehåller §§86-105 
 

 

§86 Mötets öppnande 
Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat. 
 
 

§87 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

§88 Val av justerare 
Mötet valde Malin Hult till justerare.  
 
 

§89 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 5-2016 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§90 Ekonomi/medlemssiffror 
Ekonomi; Marianne Backman meddelar att ekonomin följer budget, utfallet för maj månad var 
positivt samt att verifikationerna för april och maj är skickade till revisorerna. Det kommer att 
tillkomma kostnader för mötet med södra avdelningen samt för tryckning av klipphäftena. Det är 
även utbetalt ett bidrag för SA-test. 
 

Medlemssiffror; Medlemsantalet har ökat något under maj månad. Vi har fått 50 nya medlemmar, 
men nästan lika många har valt att avsluta sitt medlemskap. Totala medlemsantalet per 31 maj är 
3353 personer, det vill säga totalt 25 fler än 31 december 2015. 
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§91 Hemsida, PudelNytt och facebook 
Hemsidan: Kerstin Johansson meddelar att valphänvisningsformuläret är ändrat, men informationen 
går inte över till "Köpa Pudel - Valpar till salu" på Pudelklubbens hemsida. Studiefrämjandet har 
försökt hjälpa till, men inte lyckats, kodningen i nuvarande formulär är komplicerad.  
Beslutar att skapa nytt valphänvisningsformulär och vid behov ta hjälp av Studiefrämjandet, dock 
maximalt 10 timmar då deras taxa är 700 kronor/timme + moms. Uppdrogs till Kerstin Johansson att 
ansvara för projektet. 
 

Pudelnytt: PN nr 2-2016 har skickats till tryckeriet idag och beräknas vara medlemmarna tillhanda 
omkring 1 juli. Temanummer är "Presentera din Kennel" och vi hoppas på många fina annonser. 
Returex kommer att skickas till kassören. I samband med PudelNytts utgivning publiceras även 
samtliga annonser på hemsidan och kassören fakturerar annonsörerna. 
 

Facebook har som alltid viktig information om vad som händer i hundvärlden och då speciellt 
gällande pudel, tack vare Lena Petri.  I samband med att facebook har gjort uppdatering, har det varit 
vissa problem med att se hela sidorna från en del mobiler.  
 
 

§92 Revidering av RAS 
Förslaget till revidering av RAS (Rasspecifika avelsstrategier) har skickats till SKK den 1 juni 2016.  
Återkoppling har kommit från SKK och några smärre justeringar har gjorts. Det slutliga förslaget 
kommer inom kort att skickas till SKK för fastställande. 
 

 
§93 Pudel-SM 
Pudel-SM arrangeras sista helgen i september i samarbete med Älvkarleby Hundsport LKK.  
Tävlingar i officiell lydnad, officiell rallylydnad och inofficiell agility kommer att genomföras.  
Pudel-SM har nu även en facebooksida som Ulrika Gill ansvarar för och det har varit stort tryck på 
bokning av stugor. Malin Hult har i samråd med arbetsgruppen för Pudel-SM påbörjat en översikt av 
statuterna för SM-vinnare i rallylydnad och lydnad för framtiden. Det är första året som rallylydnad 
är med på Pudel-SM och därmed första gången SPK ska kora SM-vinnare i rallylydnad.  
Beslutar att SM-vinnare 2016 ska utses i samtliga rallylydnadsklasser lika som i lydnad.  
Uppdrogs till Malin Hult att beställa rosetter till vinnarna av placering 1-3 i de olika klasserna. 
 
 

§94 Pudelseminariet 2016 
Pudelseminariet ska genomföras den 12-13 november 2016. 
Annonsen kommer i PudelNytt nr 2-2016. Föreläsarna är i princip klara och Charlotta Gauffin har 
kontaktat ett par företag för sponsring.  
Uppdrogs till samtliga ledamöter att försöka ordna sponsorer till lotterivinster.  
 
 

§95 Svenska Pudelklubbens 75-års jubileum 2017 
Vi planerar att ge ut en Jubileumstidning, preliminärt utgivningsdatum i slutet på augusti 2017. 
CS och avdelningarna får några sidor var att skriva sin historia. Pudelnationalen kommer att bli 
höjdpunkten för SPKs 75-års jubileum och rapporter från den ska publiceras i Jubileumstidningen. 
Andrea Nyman och Kerstin Johansson är CS representanter och ansvariga i den grupp som ska arbeta 
med ”Jubileumstidningen 2017”, de kommer att ta kontakt med avdelningarna för att få förslag på 
personer som ska ingå i arbetsgruppen.  
 
 

§96 Pudelnationalen 2017 
Pudelnationalen går av stapeln 26-27 juli 2017 med utställning, lydnad, rallylydnad och inofficiell 
agility. Uppdrogs till Sanna Arvidsson att uppdatera informationen på Pudelnationalens hemsida.  
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§97 Efter Pudelfullmäktige 
Möte med Södra avdelningens styrelse genomfördes den 29 maj 2016 på Scandic Portalen i 
Jönköping. Deltagare från Södra avdelningen var ordförande Fredrik Nilsson, vice ordförande Jessica 
L Pettersson och sekreterare Karin Mars. Charlotta Gauffin, Lena Tellberg och Kerstin Johansson 
deltog från SPK/CS. Representant för SKK var Ove Johansson. Övriga deltagare var Dan Andersson, 
revisor SPK Södra avd och Bengt Forshult, revisor SPK/CS.  
Minnesanteckningar från mötet skickas till alla berörda d v s delegaterna från årets PF, alla 
styrelsemedlemmar i avdelningarna och CS samt revisorerna i SPK södra avd och SPK/CS inom kort. 
 
 

§98 Rapporter 
 Ordförande 
Charlotta Gauffin meddelar att vi har fått feedback från Blocket avseende den annons vi har där, 
klickfrekvensen har varit drygt 4 %, att jämföras med de ca 1 % som normalutfallet brukar vara enligt 
Blockets statistik. Vidare har det varit mycket kontakt med SKK inför mötet med södra avdelningen 
och även angående en hund som slutmätts två gånger.  
Charlotta Gauffin rapporterar även att hon varit i kontakt med Svedea angående deras avtalsförslag 
samt att klipphäftena nu är tryckta och har skickats från tryckeriet.  
Projektet "Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteenden" fortgår, deltagare i projektet 
för SPK är Madeleine Bergendahl, Eva Gille och Charlotta Gauffin. Ett första förslag till 
sammanställning enligt SKKs mall är gjort. Dokumentet ska vara SKK tillhanda den 7 augusti 2016 
(framflyttat inlämningsdatum p g a semestertider hos SKK). Mellansvenska avdelningens 
valberedning har meddelat att en av årsmötet vald revisor, Ingela Livchitz, har avsagt sig sitt uppdrag 
med omedelbar verkan och att revisorssuppleant Tina Eijvergård går upp på ordinarie post.  
 
 

Avelskommittén 
Avelskommittén meddelar att det inkommit rapport om ytterligare en SA-hund. 
 
 

Övriga ledamöter 
Barbro Bergström: Utvärdering av hälsoprogrammet mot prcd-PRA för pudel, toy, dvärg och mellan 
till SKK med begäran om fortsättning har skickats till SKK den 20 maj 2016. SKK har meddelat att 
ärendet tas upp på SKK/AKs nästkommande möte i augusti 2016. 
 
 

Lena Tellberg: Antalet röntgade mellanpudlar ökar - fler än förra året vid samma tid. 
 
 

Kerstin Johansson: Har fått en fråga angående vad som gäller för flerfärgade pudlar – får de delta på 
lydnads-rally-viltspår-agility etc listor? Enligt SPKs policy angående marknadsföring av pudel i 
annonser och övrig marknadsföring inom SPK skall de pudlar som avbildas och omtalas ha ett 
rastypiskt utseende. Enligt gällande policy tillåts inte flerfärgade pudlar att delta på några listor för 
Årets Pudlar. 
 
 

Malin Hult: Har fått en fråga från medlem angående de nya utställningsreglerna och om SPK har 
skickat remissvar. Remissen från SKK Utställningskommitté angående utställningsreglerna för 
perioden 2017-2021 har besvarats av SPK den 14 december 2015. 
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§99 Inkomna skrivelser 
1. SKK: Remiss regler Lydnadsprov 2017-2021. 
Skickat till avdelningarna och begärt synpunkter före 10 juni samt skickat påminnelse 11 juni.  
Inga synpunkter har inkommit. Uppdrogs till Barbro Bergström att skicka remissvar.  
 

2. SKK: Utdrag ur UtstK prot 1-2016, bilaga särbestämmelser 2017-2021 
 

3. SKK: Besked om omedelbar avstängning samt besked om att avstängning upphör. 
Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 
 

4. SKK: Ansökan om bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2019.  
SPK hade exteriördomarkonferens år 2011, nästa gång blir år 2021. 
 

5. SLU: Forskningsnyheter nr 4-2016. Skickat till avdelningarna och avelskommittén. 
6. SKK: Anordna BPH. Skickat till avdelningarna. 
 

7. SKK: Inbjudan till utbildning i föreningsteknik. Skickat till avdelningarna. Beslutar att erbjuda 
Marianne Backman och eventuellt någon fler från CS att delta. 
 

8. Förfrågan från Lisa Molin om SPK kan godkänna Eija Halonen, Finland, som aspirantdomare för ett 
tillfälle (Borås den 3 juli) så att Lisa Molin kan genomföra aspiranttjänstgöring på toy, dvärg och 
mellanpudel. Beslutar att tillstyrka förfrågan. Uppdrogs till Barbro Bergström att meddela SKK och 
svara till Lisa Molin. 
 
 

§100 Protokoll från avdelningarna 
Västra: Inga 
Mellan: Inga 
Södra: Inga 
Norra: Årsmötesprotokoll samt protokoll 1,2,3 & 4-2016 
 
 

§101 Protokoll från SKK 
Direkt från SKK: SKK/CS 2-2016 
Alla ledamöter hade till mötet fått en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll från 
Lena Tellberg för genomläsning; SKK/CS 2-2016, SKK/AK 2-2016, SKK/FK 2-2016, SKK/UKK 2-2016  och 
SKK/UK 2-2016.  
Vi noterar särskilt protokollet från SKK/FK 2-2016 under § 25 Rapporter a) Ordförandes rapport, då 
detta berör Pudelklubben. 
 
 

§102 Övriga frågor  
Inga  
 
 

§103 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering? 
Nej 
 
 

§104 Nästa möte 
Tisdag den 16 augusti 2016 kl 19.00, telefonmöte. 
 
 

§105 Avslutning  
Charlotta Gauffin tackade ledamöterna och avslutade mötet. 
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Vid protokollet: 

 

_____________________________    

Barbro Bergström    

 

Justeras: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Charlotta Gauffin, ordförande Malin Hult, av mötet vald justerare 


