
Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20130310 i  Stockholm, 

STOKKS lokaler på Rindögatan 

 

1. Mötets öppnande 

Orförande AnnaLena Angeria förklarade mötet öppnat.  

 

2. Justering av röstlängden 

Deltagarupprop 44 medlemmar +1 

 

3. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Per-Inge Johansson. 

 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet 

Till mötessekreterare valdes Ellinor Klingborn Oldenvik. 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med 

ordföranden skall justera protokollet 

Till justeringsmän valdes Maria Jansson och Björn Hellström. 

 

6. Beslut och närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens 

medlemmar. 

 

1 person 

 

7. Fråga om årsmötet blivitstadgeenligt utlyst 

Årsmötet fastställde att årsmötet utlysts i tid. Annons i CB 4 2012 

och på Klubbens hemsida, samt att alla medlemmar fick utskick 

per post. 

 

8. Fastställande av dagordning 

Dagordningen faställdes och godkändes 

 



9. Styrelsens årsberättelse med balans-och resultaträkning, 

redogörelse för styrelsens arbete samt revisionsberättelsen 

Ordförande AnnaLena Angeria läste upp verksamhetsberättelsen 

för 2012. 

Kassör Roger Wiklund presenterade även balansräkningen för 

2012 och berättade att medlemsantalet ökat 

. Revisionsberättelsen gicks igenom och revisorerna beviljar 

styrelsen ansvarsfrihet. 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit 

styrelsen 

Styrelsen har under 2012 ej gett ut chihuahuahandboken, det har 

inte funnits tid och tillräckligt engagemang.  

 

 

11. Beslut om ansvarsfriehet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att följa revisorernas råd om ansvarsfrihet för 

styrelsen för det gågna året. 

 

12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan, styrelsens 

budgetplan samt beslut om avgifter för kommande år. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag till 

verksamhetsplan. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag till budgetplan. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag på oförändrade 

medlemsavgifter 2013 

 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 

styrelsen, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Ordförande 1 år: AnnaLena Angeria, (omval) 

Ordinarie ledamöter 2 år: Björn Hellström, Lillan Åkerlind, Heléne 

Adielsson, Lorettah Bortinna 

Ordinarie ledamöter 1 år: Roger Wiklund, Ellinor Klingborn 

Oldenvik 



Suppleanter 2 år: Maria Lönnhammar, Gunilla Ryhle 

Suppleanter  1 år: Catrin Welin, Marlene Svegreus 

Tjänstgöringsordning suppleanter: 1 Maria Lönnhammar, 2 Catrin 

Welin, 3 Marlene Svegreus, 4 Gunilla Ryhle 

 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Revisorer: Samuel Carlid, Paula Liukkonen 

Revisorssuppleanter: Ulrika Thunberg, Lena Fredriksen 

 

15. Val av valberedning 

Valberedning: Sammankallande Hanna Krohn 

 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

Punkterna 13-15 förklarades omedelbart justerade. 

 

17. Övriga ärenden och motionersom av styrelsen hänskjutits till 

årsmötet eller som senast tre veckor innan årsmötet skriftligen 

kommit styrelsen tillhanda. 

 

Motion 1 
 

Motion till Chihuahua Cirkelns årsmöte 20130310 
 
 
Motion: 
Diplomen till  placerade hundar i Tio i topp-listan bör ha antigen CC´s logga eller 
en bild på den hunden som diplomet gäller. 
 
Motivering: 
2011 skickades till placerade hundar ett diplom med vinnarens bild på.  Glädjen 
för diplomet släcktes fort när man upptäckte bild på en annan hund på sin egna 
hunds diplom. 
 
 
Hållsta 20130201 
Paula Liukkonen 
 

Årsmötet beslutade att bifalla motionen. 
 
 
 



 
 
 
Motion 2 
 

Motion till årsmötet  
hej jag skulle vilja att det står med på topplistan hur många utställningar varje 
hund är räknad på 
det kan ju vara så att topp ettan har ställts 6 gånger medan 4: kanske 3 
står det med får man än bättre överblick 
mvh lena landström 

 
 

Årsmötet beslutade avslå motionen då poängen beräknas på fem bästa 

resultaten under året 

 

Motion 3 
 

Motion avseende dokumentering av chihuahuans färger: Färgnyckel 

Annie Furu och Joanna Epifania Vallejo 

 

Bakgrund 

I rasens standard står att läsa att alla färger och färgkombinationer är tillåtna 

utom merle som i dagsläget är diskvalificerande. Faktum är att det inte finns 

någon annan hundras med så många olika färger, färgmönster och teckningar 

som chihuahuan. Detta medför att det uppstår behov av korrekta 

färgregistreringar, något som är en bristvara idag på grund av den stora bristen 

på kunskap. I nuläget kan man registrera mer eller mindre påhittade namn som 

inte säger vilken färg hunden egentligen har genetiskt. Många är även 

felregistrerade färgmässigt vilket gör det omöjligt att veta vilka färger som 

verkligen finns i stamtavlan.  

 

Vad skulle registrering av korrekt pälsfärg och ökad kunskap ge för fördelar? 

 

Korrekt information om rasens färger är en självklar del av aveln som, precis 

som rastyp, mentalitet och hälsofrågor. Faktum är att färg till en del också 

handlar om just hälsa. 

I dagsläget finns det många uppfödare som, förutom rastyp, gärna eftersträvar 

en viss färg eller ett visst färgmönster hos sina avelsdjur. Det är då av betydelse 

att man vet vad man parar färgmässigt, då vissa färgkombinationer kan ge 

olika effekt i färgens intensitet. Med sådan kunskap kan vi exempelvis styra om 



vi vill ha röda tantecken eller om vi vill ha tantecken i creme eller silver. Vi kan 

styra om vi vill ha en intensiv svart mask, eller om masken ska gråna och 

försvinna. Vi kan påverka pigmentfärgerna i nostryffel och hud, om de ska vara 

ljusa eller mörka. Kunskap som blir särskilt viktig med tanke på att mörka nos- 

och ögonpigment är att föredra enligt standarden, eller med tanke på att 

frånvaro av pigment kan ge defekter som nedsatt syn och hörsel.  

 

Med korrekt information om färger och deras eventuella hälsofara så kan vi 

alltså minska risken för färgkombinationer som medför hälsopåverkan. När det 

kommer till merle, så skulle mer kunskap kunna spridas om dess negativa 

effekter, och i vilka sammanhang som den döljs eller fenotypiskt uppträder hos 

hunden. För dem som vill undvika linjer med merle, så är det extremt viktigt att 

de vet vad de bör titta efter hos individer, då merlemönstret kan vara synligt på 

olika sätt beroende på övriga gener, och ibland inte synligt alls. Mer kunskap 

om chihuahuans färger ger även mindre utrymme för försäljningstrick och 

bedrägerier med merletecknade chihuahuor där många dolda merles 

registreras och säljs som solida färger idag. Något som innebär en väsentligt 

ökad risk för avel med dubbla merleanlag, med allvarliga konsekvenser för 

valparna som följd. 

 

Många uppfödare, både i Sverige och utomlands, tycker färger och färgernas 

nedärvning är intressant. Intresset för färger leder även till ökad kunskap inom 

genetiken på ett lättsamt sätt, och kan bli en grund till mer avancerad kunskap 

om ärftlighet även inom andra områden. Gränserna till andra länder är mer 

öppna nu och förekomsten av tidigare ovanliga färger ökar. Vissa av dessa 

färger sammankopplas med sjukdomen alopecia, vilket ger fläckvis håravfall. 

Extremt vita individer har som nämnt ovan istället en ökad risk för att bli döva 

eller blinda, att få andra invärtes problem samt hudcancer. För att undvika 

denna typ av sjukdomar och defekter blir kunskap om färgerna och hur anlagen 

förs vidare ännu viktigare. 

Förslag 

Mot bakgrund av detta anser vi att ökad kunskap om färger och vad man ska 

tänka på gällande vissa färger och teckningar är viktigare än tidigare. Särskilt 

för de uppfödare som vill välja att undvika vissa färger på grund av de 

hälsoproblem som sammankopplas med dem, eller för att åtgärda dessa 

hälsoproblem. Kunskap om chihuahuans färger är också ett viktigt verktyg för 

att slå hål på myter och lugna den oro som vissa upplever på grund av sin 

okunskap när det gäller färger och färgmönster. 



SKK ligger i dagsläget efter i färgregistret och tillåter inte registrering av vissa 

färgbenämningar trots att dessa finns rent genetiskt, vilket förhindrar att 

hundarna registreras med korrekt färg. Men med en korrekt mall och en 

färgnyckel, baserad på den forskning och kunskap som finns tillgänglig idag, så 

skulle rasklubben kunna bli ett stöd för uppfödarna även inom detta område. 

Rasen med flest färger och färgmönster i hela världen ska så klart vara stolt 

över sin särställning och ta vara på kunskapen som finns och dela med sig av 

den till andra. 

Vi föreslår att en enkel och lättfattlig färgnyckel tas fram av en av 

Chihuahuacirkelns styrelse utsedd kommitté (för att inte ytterligare öka 

arbetsbördan för de redan aktiva). Kommittén bör utgöras av personer som har 

intresse för ämnet, kunskap i genetik och kunskap om chihuahuan som ras. 

Färgnyckeln bör tas fram på både svenska och engelska så att samarbete med 

andra länders rasklubbar kan ske, liksom samarbete med forskare i såväl 

Sverige som utomlands. Den bör även inkludera den färgutveckling som ses från 

valp till vuxen i vår ras, och hur uppfödare ska hantera denna.  

Färgnyckeln bör även innehålla bilder för varje färg och teckning. Den skall 

bedömas och godkännas av styrelsen/avelsrådet innan publicering, och ska 

kunna ses i både pappersformat och digitalt via rasklubbens hemsida. Vi 

föreslår att färgnyckeln även på sikt delas med andra rasklubbar utomlands så 

att vi får en enhetlig och mer standardiserad form på färgbenämningarna 

världen över. Genom samarbetet med utländska Chihuahua rasklubbar skulle 

färgkartan även utvecklas naturligt efter hand. Då SKK's färgregister behöver 

uppdateras kan detta arbete vara en del i det. Vi föreslår vidare att färgnyckeln 

ska vara utarbetad och godkänd före slutet av 2013.  

Färgnyckeln för chihuahua bör innehålla följande: 

- Namn på färgerna som kontrolleras av de två pigmenttyperna Eumelanin 

(svart pigment) och Feomelanin (rött pigment) samt dess modifierande anlag 

(alla färgvariationer) 

- Namn på färgmönster och teckningar 

- Namn på olika utbredning av vita teckningar, (där pigment saknas) 

- Färgutveckling från valp till vuxen 

- Sjukdomar och defekter kopplade till färgerna och deras ärftlighet 

- Allmän lättfattlig genetik – DNA, gener, lokus, alleler och dominansen, hur 

fungerar det, förklarande ordlistor 

- Bilder och modell 

 

Årsmötet beslutade avslå motionen 



 

 

Motion 4 

 

Motion om krav på känd ögonstatus för att få registrera valpkull 

I dagsläget finns tre chihuahuor med PRA-diagnos, varav två fall upptäcktes under 2012. 

Utöver PRA-fallen så har omkring 10 procent av de ögonlysta chihuahuorna (2011-2012) 

även andra diagnoser, som exempelvis olika typer av katarakter, distiachis, 

glaskroppsframfall, colobom, vitreusdegeneration, ppm iris-iris med mera.  

Ser man till registreringar så är det bara omkring 7-8 procent av de som uppnått ett års ålder 

som ögonlyses (2011-2012). Detta trots upprepade påtryckningar från Chihuahuacirkelns 

styrelse och avelskommitté via rasklubbens tidning och hemsida. Sätter man den andelen i 

relation till antalet chihuahuor som de facto har åldern inne för ögonlysning, så är det en 

försvinnande liten andel av dessa som faktiskt ögonlyses.  

Förslag 

Mot bakgrund av ovanstående är det angeläget att fler chihuahuor ögonlyses, så att vi får en 

bättre uppfattning om utbredningen av ögonsjukdomar och ögondefekter i rasen, men också 

för att minska risken att dubbla på drabbade hundar. För att få fler att ögonlysa föreslår vi 

att Chihuahuacirkeln ansöker hos SKK om att utöka centralregistreringen till att omfatta krav 

på känd ögonstatus för att få registrera valpkull.  

Motionärer: 

Sandra Engström 

Lorettah Gyllenbrodd 

Susanne Johansson 

Ellinor Klingborn Oldenvik 

Jamie McCoy 

Hélène Nilsson 

Mirjam Pettersson 

Erin Stoll 

Charlotte Sunesson 

Ulrika Thunberg 



Ingela Östlund 

Årsmötet beslutade avslå motionen 

 

 

 

 

18. Mötets avslutande 

AnnaLena Angeria tackade mötets orförande Per-Inge 

Johansson och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Mötesordförande    Vid protokollet 

……………………………………  …………………………… 

Per_Inge Johansson   Ellinor Klingborn Oldenvik 

 

Justeras    Justeras 

………………………………….  …………………………….. 

Björn Hellström          Maria Jansson 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Deltagarlista vid årsmötet 2013 
 

Roger Wiklund   AnnaLena Angeria 
Lislotte Regouw   Sandra Ivarsson Anjou 
Ruth Rosén Larsson   Catrin Welin 
Jenny Hull   Björn Hellström 
Anneli Edström   Joanna Vallejo  
Magnus Hagstedt   Linda Holländer 
Annie Furu   Per-Inge Johansson 
Nina Blomster 
Jamie McCoy   Gunnel Tjäder 
Maria Lönnhammar  Hanna Krohn 
Birgitta Lind   Maria Lind 
Helene Adielsson   Sara Morad 
Cecilia Öhman   Lorettah Bortinna 
Emma Welin   Helena Pometti Jansson 
Erika Törnqvist   Kim Kern-Gustavsson 
Sonja Gertz   Lori Engstrand 
Sarah Kullberg   Samuel Carlid  
Marie-Louise Christensen  Gabriella Carlid 
Erin Stoll    Marlene Svegreus 
Sophie Dillner   A-C Åsberg 
Carina Ekwall   Pia Säisä   
Pia Larsson, ej medlem  Ellinor Klingborn Oldenvik 
Lillan Åkerlind   Birgitta Blomberg 

 


