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Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige,
årsmöte den 6-7 april 2013, Scandic Hotell, Upplands Väsby.
Pudelfullmäktiges öppnande
Svenska Pudelklubbens ordförande
Madeleine Bergendahl hälsade alla
välkomna till årets Pudelfullmäktige och
förklarade mötet öppnat. Mötets inleddes
med en tyst minut för att hedra under
2012 avlidna f.d. funktionärer i SPK;
Folke Hildebrand, tidigare ordförande i
dåvarande moderklubb och i västra
avdelningen, tillika exteriördomare och
Kerstin Wahlqvist tidigare ordförande i
södra avdelningen.
§ 1. Justering av röstlängden
Röstlängden lästes upp och fastställdes
till 26 röstberättigade delegater.

§ 2. Val av ordförande för
fullmäktigemöte
Bo Edoff valdes till ordförande för
fullmäktigemötet.
§ 3. Styrelsens anmälan om
protokollförare vid mötet
Lena Tellberg hade av styrelsen utsetts
att föra protokollet.
§ 4. Val av två justeringspersoner
tillika rösträknare, som tillsammans
med ordföranden skall justera
protokollet
Till justerare och tillika rösträknare
valdes Marie Torgerson och Eva Gille.

§ 5. Beslut om närvaro- och
yttranderätt förutom av personer
enligt § 7mom 6
Mötet beslöt att ge både närvaro- och
yttranderätt till inbjudna personer. Inga
övriga personer var närvarande.
§ 6. Fråga om
fullmäktigedelegaterna blivit
stadgeenligt kallade
Lena Tellberg redogjorde för kallelse och
utskick av handlingar. Mötet fann att
delegaterna blivit stadgeenligt kallade.
§ 7. Fastställande av dagordningen
Förslaget till dagordning fastställdes efter
att punkten c) val av sammankallande §
15 flyttats till §15 a).
§ 8. Styrelsens
verksamhetsberättelse och
årsbokslut med balans- och
resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt
revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom av
Bo Edoff och följande tillägg gjordes:
Margareta Plym är ombud i södra
avdelningen för Skåne och
mellansvenska avdelningen har haft 2 st.
uppfödarcirklar under 2012.
Med dessa ändringar lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Balans- och resultaträkningarna gicks
igenom och kassören Marita Simring
redogjorde för arbetet under året med en
mycket pedagogisk Power Point
presentation där också jämförelser
mellan de olika åren syntes väl.
Konstaterades att annonser i Pudelnytt
är SPKs största inkomstkälla förutom
medlemsavgifterna. Kassören redogjorde
också för planerade avsättningar till olika
ändamål enligt årsmöteshandlingarna.
Mötet ansåg sig därefter ha tagit del av
den ekonomiska redovisningen.

Avelskommitténs sammankallande
Barbro Teglöf redogjorde för resultatet
av HDröntgen under 2012 på stor- och
mellanpudel och uppmanade att försöka
få flera hundar röntgade. Hon redovisade
resultat från patella- och ögonundersökningar för de olika storlekarna
och uppmärksammade uppfödarna på
den något ökade frekvensen av
diagnoserna "ppm" och "distichiasis" på
de små storlekarna samt redogjorde för
inavelsfrekvensen som har varit konstant
låg de senaste åren för alla storlekar.
Styrelsen uppdrogs till att lösa frågan
om hur en sammanställning av antal
kullar på valphänvisningen ska kunna
göras efter att den nya hemsidan
lanserats.
Mötet ajournerades för lunch mitt i
redovisningen av avelsfrågor.
Förhandlingarna återupptogs därefter.
Revisorn Bengt Forshult redogjorde för
innehållet i revisorernas berättelse och
konstaterade att SPK har en ordnad
ekonomi.
§ 9. Fastställande av balans- och
resultaträkning samt beslut om
enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust
Balans- och resultaträkningarna
fastställdes och mötet beslutade att den
resterande vinsten på 28 455,73 kr efter
avsättningar balanseras i ny räkning.
§ 10. Styrelsens rapport om de
uppdrag föregående
fullmäktigemöte givit till styrelsen
Lena Tellberg meddelade att inga
speciella uppdrag gavs föregående
fullmäktigemöte utöver
verksamhetsplanen.
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12. a) Beslut om styrelsens förslag
till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen presenterades,
diskuterades och fastställdes efter att
korrigering till att en officiell
rallylydnadstävling kommer att
arrangeras gjorts.
b) Beslut om styrelsens förslag till
rambudget
Styrelsen förslag till rambudget
presenterades, diskuterades och
fastställdes enligt förslag.
c) Beslut om medlemsavgifter för
kommande verksamhetsår
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska
vara oförändrad för alla medlemskategorier under 2014.
Här ajournerades mötet för en kort paus.
Förhandlingarna återupptogs därefter.
§ 13. Fastställande av antal
ledamöter och suppleanter i
styrelsen
Mötet beslutade att antalet ledamöter
ska vara oförändrat, dvs. ordförande, 6
st. ordinarie ledamöter och 2 st.
suppleanter.
a) Val av tre ordinarie ledamöter på
2 år
Sluten votering begärdes och utföll enligt
följande: Lena Tellberg, 26 röster, Barbro
Teglöf, 18 röster, Kerstin Johansson, 24
röster och Christina Johansson, 10
röster. Lena Tellberg, omval, Barbro
Teglöf, omval och Kerstin Johansson,
nyval, valdes till ordinarie ledamöter på
2 år.
b) Val av en suppleant på 2 år, samt
beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Sluten votering begärdes och utföll enligt
följande: Malin Hult, 13 röster, Christina
Johansson, 8 röster och Johanna Hampf,
5 röster. Malin Hult valdes till suppleant
på 2 år, nyval samt beslöts att Maria
Modig är första suppleant och Malin Hult
andra suppleant.

§ 14. Val av 2 revisorer och 2
revisorssuppleanter på 1 år enligt §
9 i SPKs stadgar
a) två revisorer på 1 år
Agneta Karlsson och Bengt Forshult
valdes till revisorer på 1 år, omval.
b) två revisorsuppleanter på 1 år
Ingrid Hansson och Sten-Olof Högström
valdes till revisorssuppleanter på 1 år,
omval.
§ 15. Val av valberedning enligt § 10
i SPKs stadgar
a) Val av sammankallande på 1 år
Lotta Sandell valdes enhälligt till
sammankallande på 1 år.
b) Val av ledamot på 2 år
Karin Svensson valdes enhälligt till
ledamot på 2 år.
c) Val av ledamot på 1 år.
Punkten utgick eftersom Kristina
Sahlström har 1 år kvar på sitt mandat.
§ 16. Beslut om omedelbar justering
av punkterna 13-15
Paragraferna 13-15 förklarades som
omedelbart justerade.
Här ajournerades mötet till följande dag.
Förhandlingarna återupptogs och
röstlängden fastställdes igen till 26
röstberättigade delegater.
§ 17. Övriga ärenden som av
styrelsen hänskjutits till fullmäktige
eller som av avdelning anmälts till
styrelsen för behandling av
fullmäktige
a)Proposition från styrelsen ang.
avelsindex HD storpudel
b) Motion ang. HD storpudel
Ärendena a) och b) drogs tillbaka av
styrelsen respektive motionär efter
livliga diskussioner och efter förslag från
mötesordföranden, då det uppfattades
som att mötet troligen inte var moget för
beslut i frågorna. Mötesordföranden
föreslog styrelsen att frågorna skulle
diskuteras på kommande avelskonferens
för att därmed få ett bättre beslutsunderlag till nästa Pudelfullmäktige.

c) Motion ang.
valphänvisningsformulär
Motionen avslogs.
d) Motion ang. information om
pudelklubbens mål och mening
Motionen bifölls och styrelsen meddelade
att sådan information lagts till på
hemsidan efter att motionen inkommit.
e) Motion ang. krav på avelsförbud
för flerfärgade pudlar
Motionen bifölls, vilket innebär att
Svenska Pudelklubben får i uppdrag att
arbeta för att avelsförbud införs för tvåoch flerfärgade pudlar som ansöker om
registrering i Svenska kennelklubben.
§ 18. Övriga ärenden, ej beslut
a) Nästa års PF
Nästa års Pudelfullmäktige kommer att
äga rum den 5-6 april och om
avdelningarna har sina årsmöten 8-9
februari är det 3 veckors motionstid.
Sista dag för inlämnande av motioner är
lördagen den 1 mars 2014.
b) Svensk Hundungdom, SHU, Malin
Broman
Malin Broman redogjorde för SHUs
organisation och verksamhet. Hon
påpekade vilken tillgång personer som
kommer från SHU kan bli för en klubb
eftersom de har en gedigen erfarenhet
av styrelsearbete i SKK-organisationen
även om de är unga och kan därmed
sörja för den viktiga återväxten av
klubbfunktionärer. Malin Broman
önskade också att SPK ska höja
ungdomsmedlemskapet till 25 år
(nuvarande 18 år) som många
klubbar har gjort.
c) Pudelseminariet
Madeleine Bergendahl informerade om
Pudelseminariet med avelskonferens som
kommer att äga rum den 9-10 november
2013, Scandic Hotell, Upplands Väsby,
pris 995:-/person, totalt. Löpande
information kommer på hemsidan, på
facebook och i Pudelnytt.

d) Mätning
Madeleine Bergendahl meddelade att
mätningen som tidigare kunde göras på
utställning även om hunden inte ställdes
ut, inte längre är tillåten enligt SKK, då
de uttalat att mätning är en del av
kvalitetsbedömningen.
e) SRD-information
Madeleine Bergendahl redogjorde för
SPKs genomgång av domarnas
utvärderingar och gjord jämförelse med
kritiklappar och meddelade att SPK har
lämnat in önskemål om att storpudel ska
avföras från SKKs SRD-lista.
f) Klumpsumma familjemedlemskap
Marita Simring redogjorde för SPKs
eventuella planer på att införa en
klumpsumma för familjemedlemskap
oberoende av hur många familjemedlemmar det finns i familjen.
Avdelningarna uppmanades att diskutera
frågan med sina styrelser till nästa år.
§ 19 Avslutning
Bo Edoff tackade för sig och
konstaterade hur lärorikt det är att
komma ut till olika
specialklubbar som mötesordförande.
Madeleine Bergendahl tackade
mötesordföranden med en blombukett
för ett väl genomfört årsmöte och
tackade också alla medlemmar och
funktionärer som under året jobbat i SPK
och konstaterade att det är lätt att vara
ordförande när man har goda
medarbetare. Därefter delades
blommor ut till avgående ledamöter,
ägaren till Årets utställningshund m. fl.,
sedan förklarade Madeleine Bergendahl
Pudelfullmäktige 2013 som avslutat.
Vid protokollet:
Lena Tellberg, mötessekreterare
Justeras:
Bo Edoff, mötesordförande
Marie Torgerson, av mötet vald justerare
Eva Gille, av mötet vald justerare

