Protokoll 11-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse
den 23 oktober 2014, telefonmöte

Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande
Barbro Teglöf, vice ordförande
Marita Simring, kassör
Lena Tellberg, sekreterare
Barbro Bergström
Kerstin Johansson
Malin Hult
Mona Plånborg Grenholm, suppleant
Sanna Arvidsson, suppleant

Vid protokollet: Lena Tellberg
Innehåller §§161-177
§161 Mötets öppnande
Madeleine Bergendahl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§162 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§163 Val av justerare
Mötet valde Kerstin Johansson till justerare.
§164 Föregående mötes protokoll
Protokoll 9- och 10-2014 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§165 Ekonomi och medlemssiffror
Marita Simring meddelade att SPK har fått 52 st. nya medlemmar sedan förra månaden, men
att de totala medlemssiffrorna har gått ner lite jämfört med augusti. Frågan om vad vi kan
göra för att stoppa medlemtappet och förhoppningsvis också öka medlemsantalet kommer
att diskuteras på kommande ordförandekonferens.
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Marita Simring meddelade att 46 st. bidrag till HD-röntgen, mellanpudel är utbetalade
hittills.
Brev om förnyelse av uppfödarlänkar har gått ut med vanlig post till de uppfödare som inte
svarat på mejl.
Marita Simring meddelade att ekonomin är stabil, trots den stora kostnaden för
Pudelnationalen 2014 , men vi ligger något under budget just nu.

§166 Pudelnytt, hemsida och facebook
Förfrågan om bidrag för inköp av bilder från VM i agility för publicering i Pudelnytt har
inkommit till SPK från en medlem. Beslöts att inte ge något bidrag för inköp av bilder.
Madeleine Bergendahl meddelade att det är OK att publicera Kerstin Wallin- Håkanssons
artikel ang. sjukdomar och problem runt ögat i Pudelnytt om det noteras att artikeln tidigare
varit publicerad i Hundsport Special.
Uppdrogs åt Barbro Teglöf att skriva av några av Birgitta Knöppels kåserier som tidigare har
varit publicerade i Pudelnytt, eftersom de inte finns digitalt. SPK har fått tillstånd av
författaren att publicera dem igen. Uppdrogs åt Sanna Arvidsson att kolla med "kloka
gumman" Christina Johansson om hennes svenska mobilnummer fortfarande används.
Uppdrogs åt Lena Tellberg att göra aktuella ändringar i stående texter i Pudelnytt och skicka
till Barbro Bergström.
Uppdrogs åt Mona Plånborg Grenholm att gå igenom uppfödarregistret på hemsidan och
kontakta ev. ej aktuella uppfödare.
Barbro Teglöf meddelade att Jeanette Hansson, SLU håller på att uppdatera information om
Addisonprojektet till hemsidan.

Facebook fungerar som vanligt utmärkt med nyttig och rolig information från hundvärlden
tack vare Lena Petri.

§167 Ordförandekonferensen
Lena Tellberg meddelade att hotellrum och middag är bokad till Ordförandekonferensen.
Uppdrogs åt Madeleine Bergendahl att skicka ut tidschema till avdelningarna.
§168 Efter PF 2014
Madeleine Bergendahl meddelade ansökan om registreringsförbud för flerfärgade pudlar är
inskickad till SKK/AK enligt beslut på Pudelfullmäktige 2014.
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§169 Ansökan om aktivitetsbidrag, avdelning
Två ansökningar om aktivitetsbidrag från norra avdelningen hade inkommit till SPK,CS.
Beslöts att bevilja SPK, norra avdelningens båda ansökningar om aktivitetsbidrag med max.
10.400 SEK för aktiviteten " Anatomi- och handlingskurs" i Piteå den 22-23 november 2014
och 400 SEK/deltagare, dock max. 4.800 SEK för aktiviteten "Hundmassage" i Luleå den 2526 oktober 2014. Bidragen betalas ut i efterskott mot full verifierad redovisning av
kostnaderna, ev. intäkter från aktiviteten "Anatomi- och handlingskurs", t.ex.
anmälningsavgifter redovisas och kommer att dras av från bidraget.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§170 Inkomna skrivelser
1.SKK: Ansökan om utställning för år 2017, skickat t avdelningarna, svar senast 28 feb 2015
2. NPK: 2 st. ang. REC - cert - CACIB på toypudel, Lena Tellberg och Madeleine Bergendahl
har svarat
3. SKK: Motioner till Kennelfullmäktige 2015, senast den 30 mars, bordlagd
4. SKK: Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars 2015
5. SKK: Information om DNA-tester från SKK/AK, uppdrogs åt Barbro Teglöf att skriva
sammanfattning att publicera tillsammans med informationen på hemsida
6. SLU: Inbjudan från hundgenetikforskningen, Ylva Fred, Barbro Teglöf och Eva Gille är
anmälda
7. Better Dog Academy AB: Smart hundkurs - alltid i fickan!
8. SKK/DN: beslut från Disciplinnämndens möte den 29 augusti, inget avser pudel, skickat till
avdelningarna
9. SKK/DN: ett beslut från Disciplinnämndens möte den 29 augusti, avseende pudel, skickat
till avdelningarna
10. SKK/DN: beslut från Disciplinnämndens möte den 3 oktober, inget avser pudel
11. SKK: Inbjudan till Specialklubbskonferens 7-8 feb 2015, anm. senast 1 dec+ formulär,
bordlagd
12. SKK: Nyheter från SKKs utställningskommitté okt 2014, skickat till avdelningarna
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§171 Rapporter
Ordförande:




Madeleine Bergendahl har tackat vår huvudsponsor Purina ProPlan genom brev för
gott samarbete genom åren och fått svar att uppsägningen inte beror på att inte SPK
har skött sina åtaganden utan pga. total översyn av sponsring inom företaget.
SKK har godkänt västra avdelningens ändring av plats i juni 2015 från Borås till
Vänersborg.

Avelskommittén:
 Laboratorierapporter har inkommit för 2 st. SA-hundar.
 Felet i SKK:s databas, där en kull dvärgpudlar felaktigt har fått hereditärt fria i
registret trots att modern till valparna är anlagsbärare, är nu rättat.
Övriga:
Malin Hult: Rapporterade om kontakter med ev. framtida fodersponsorer.
Marita Simring: Rapporterade om att 3 st. offerter för tryckningen av hälsoenkäten
har inkommit. Beslöts att använda Tryckcentrum i Karlskrona.

§172 Protokoll från avdelningarna
Bordlagd

§173 Protokoll från SKK
Alla ledamöter hade till mötet fått en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll
från Barbro Bergström för genomläsning; SKK/UKK nr 4-2014, SKK/KHM nr 4-2014, SKK/DK nr
4-2014 och SKK/UK nr 4-2014.

§174 Övriga frågor
Inget

§175 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering?
Nej
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§176 Nästa möte
Lördag den 15 november 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm.

§177 Avslutning
Madeleine Bergendahl tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

__________________________

Lena Tellberg, sekreterare

Justeras:

_____________________________

________________________________

Madeleine Bergendahl, ordförande

Kerstin Johansson, av mötet vald justerare
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