
 

 
Styrelsemöte 2014-11-06 via telefonkonferens 
 
Deltagare: Maria Andrén, Patricia Thern, Lillan Åkerlind, Tina Leiding, Helene 
Adielsson, Roger Wiklund, Maria Lönnhammar, Catrin Welin, Erin Stoll. 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Maria Andrén hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

3. Mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Patricia Thern. 

 
4. Justerare 

Till justerare valdes Erin Stoll. 
 

5. Föregående protokoll och uppdragslista 
Gicks igenom och har lagts till handlingarna. 

 
6. AU-beslut 
- Jahn Stääv och Monica Vikner Stafberg har ansökt om att utöka sitt 

rasregister till chihuahua. CC har inte haft något att invända. 
- Aktivitetsombud får köpa in västar med tryck (1 väst per aktivitetsombud) som 

CC betalar. 
- Föreläsning med Ylva Trygger den 31 i Stockholm. CC betalar 4500 för 

föreläsningen (inklusive projektor, tryckt material till deltagarna, föreläsarens 
arvode etc.) samt 500 kr för fika. 

- CC ersätter kostnad för två stycken blodprov tagna på kända anlagsbärare till 
forskning som pågår om PRA vid Helsingfors universitet.  

 

7. Inkomna skrivelser 
- CC har fått kännedom om en dom för djurplågeri och åtgärder har vidtagits. 

 
8. Utgående skrivelser 
- Anmälan till UKK och SKK om medlem som har kringgått regelverket med 

genom att registrera i hundar utan stamtavla i Sverige via annat lands 
kennelklubb (UKK har möte 26/11). CC ser allvarligt på händelsen. 

 
9. Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god.  



- Istället för inköp av dator införskaffar klubben ett internetbaserat 
bokföringssystem. 

- Inför domarkonferensen; CC ersätter överskjutande milersättning som inte 
SDHK ersätter. 

 
10. Kommittéer; 

Avelskommittén: 
- Styrelsen och AK har haft ett gemensamt möte 141028. 
- Hälsoavsnittet har flyttats till under avel, fokus på sjukdomar i knä, hjärta, ögon 

samt neurologiska sjukdomar. Beslut om att layout för hälsoavsnittet på 
hemsidan ändras för att bli mer lättläst och lättnavigerat. 

- Svenska chihuahuor som diagnostiserats med PRA ska publiceras i CB med 
registreringsnummer. Detta gäller även en utländsk hund med nära anknytning 
till Sverige.  

- CC står för 300 kr i bidrag till ögonlysning för hundar över 8 år eller 
föräldradjur och avkommor till kända anlagsbärare från 5 års ålder. CC kan 
också i enskilda fall ge bidrag om 300 kr till andra hundar som det är särskilt 
motiverat att ögonlysa. Återbetalning sker efter att originalkvitto har skickats till 
kassören. Beslutet gäller från 1 december 2014 till 31 december 2015.  

- Aktivitetsombuden får i uppdrag att arrangera ögonlysningsträffar som är 
rabatterade i samarbete med lokala veterinärer/veterinärkliniker. 

- Text för publicering i CB om recessiva anlag är under framtagande. 
- Aktivitetsombud blir ambassadörer för RAS. 
- En folder trycks upp i A5-format med RAS och nya domarkompendiet i ett 

samlat dokument. Maria Andrén gör layout. Foldern kan sedan rekvireras av 
bland annat aktivitetsombud för att delas ut i samband med lokala aktiviteter.  

- Domarkompendium ska få bättre plats på hemsidan, placeras under Rasen. 
- Rikta läsare på hemsidan till RAS genom kort text på utvalda platser på 

hemsidan.  
- Erin Stoll kollar med SDHK Arken om enstaka justeringar i RAS är ok. 
- Lägg till ”Ögonlys gärna ditt avelsdjur” i texten med krav för få att lägga upp 

valpar för valphänvisning på hemsidan. 
- Arbetet med merlefrågan pågår. 

 
PR/reklamkommittén: 

- Arbetet med rasmontern pågår. Patricia, Hanna Krohn och Annette Bergman 
är ansvariga för att bygga montern samt att bemanna den. Hanna ansvarar för 
rasparaden samt för knytkalas. 

- Förslag på ny medlem till kommittén.  
- Diskussion om profilartiklar, ej i shop utan mer i form av kampanjer och i 

samband med specifika aktiviteter. 
 

11. Kalix 
Går av stapeln den 14/3 2015 och den 12/3 2016. Patricia kontaktar SDHK 
med frågan om sista ansökningsdag för 2017. Beslut om att Kalix ska vara 
den 11 mars 2017. 

 
12. Vilsta officiell uställning 2014 

Utställningen är genomförd med mycket gott resultat. 
 



13. Stora CC 2015 
Datumet 2015 är 1-2 augusti i Vilsta. Lillan kontaktar Hanna Krohn med frågan 
om hon vill vara projektledare för Stora CC 2015. Som tredje domare föreslås 
Bengt Åke Bogren.  

 
14. CB 

Redaktionen arbetar på enligt planen. Pernilla Simonsbacka har tagit över 
som layoutare. 

 
15. Uppdrag från årsmötet 

Uppdragen är under kontroll. 
 

16. Övriga frågor 
- Roger och Maria L inventerar förrådet. 
- Beslut om att CCs årsmöte ska genomföras den 28 mars kl 15:00 i Malmö. 

Kallelse i CB nr 4 2014.  
- Beslut om att alla original för CB ska sparas elektroniskt framöver. 

 
17. Justering av firmatecknare i föreningen Chihuahuacirkeln: Maria Andrén 

710217-5549 och Roger Wiklund 660603-0135 kan teckna klubbens konto 
tillsammans eller var för sig. Roger kompletterar här så att PRV godkänner. 

 
18. Nästa möte 

Bestäms vid senare tillfälle. 
 
 
Vid protokollet:              Justerat:   
 
 
Patricia Thern          Erin Stoll 


