
Styrelsemöte 2015-09-08 via telefonkonferens

Deltagare: Maria Andrén, Tina Leiding, Catrin Welin, Mirjam Pettersson, Helene 
Adielsson, Sandra Engström, Åsa Bäcklin, Roger Wiklund, Erin Stoll.

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

• Dagordning
Dagordningen godkändes.

• Mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Erin Stoll.

• Justerare
Till justerare valdes Maria Andrén & Sandra Engström.

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

• AU-beslut
• Roger Wiklund blir utställningsansvarig för Stora CC 2016.
• Aktivitetsombud i Stockholm får bidrag om 50 kr per person och 300 kr till fika. 

• Inkomna skrivelser
• Ett aktivitetsombud har inkommit med förfrågan om att ansvara för en ny 

regional inofficiell utställning i Chihuahuacirkelns regi. Denna ansökan avslogs 
efter mejlkontakt med hänvisning till redan pågående planering och aktiviteter. 

• Synpunkter från medlem angående rekommendationer om PRA diskuterades. 
Beslut att stärka formuleringen på hemsidan med en hänvisning till 
Djurskyddslagen.

• Uppdatering av PRA-forskning från forskningsteam vid Helsingfors universitet. 
• En uppmärksam medlem inkom med en skrivelse om att det har stått fel 

avseende reglerna för veteranlistan tidigare under året. Felet är justerat.  

• Utgående skrivelser
• Dementi på hemsidan avseende eventuella samarbeten med enskilda 

medlemmar i hälsofrågor.
• Kontakt med norska chihuahuaklubbens avelskommitté angående PRA samt 

förmedling av kontakt med forskningsteamet i Finland. 

• Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god. Kostnadsposter från Stora CC skall bokföras senare 
under hösten då klubben inväntar fakturan från Vilsta.  

• Kommittéer;
Avelskommittén

• Beslut att hela AK kan delta i SKK’s avelskonferens den 21-22/11 + Tina Leiding. 
• Beslut att publicera uppdatering om PRA-forskning i kommande CB. 



• SMK i AK har kontaktat norska AK och satt dem i kontakt med forskningsteamet i 
Helsingfors. 

• AK uppdras att ta in försäkringsstatistik som underlag till kommande hälsoenkät. 

PR-kommittén: 
• Caroline Åkesson blir ny monteransvarig för Hund2015, övriga medlemmar är 

Patricia Thern, Susan Södervik Erin Stoll och Sophie Dillner. 
• Försäljning av munkjackor i klubbens nya shop har gått mycket bra. Vissa 

saker har köpts in av klubben för att förevisas på Stora CC, vissa saker såldes 
och andra finns kvar. 

• Klubbens egen almanacka är under produktion.
• Beslut att Sandra Engström ordnar en ny leverans av träningsvästar till 

medlemmar.
• Pernilla Simonsbacka lämnar PR-kommittén. 
• Hemsidan skall uppdateras med PR-kommitténs medlem Lorettah Bortinna 

som saknas där i nuläget. 

• Kalix
Kalix 2016 rullar på. Produceras av Chihuahuacirkeln Norrbotten.

• Vilsta inofficiell utställning 2016
Diskussion pågår om att eventuellt kombinera med årsmöte, raskonferens och 
inofficiell utställning. Tina Leiding, Helene Adielsson och Maria Andrén arbetar med 
detta.

• Stora CC 2016
Ny sammankallande i utställningskommittén samt ny utställningskommissarie för 
Stora CC 2016: Roger Wiklund. 
Catrin Welin och Carina Ekwall ingår i Stora CC gruppen och ansvarar ENDAST för 
Stora CC. Gruppen ansvarar för rekrytering av sponsorer, Helene Adielsson hjälper till 
men har inget huvudansvar. Fodersponsring sköts av Ellinor Klingborn Oldenvik.
Andra utställningar i klubbens regi sköts av de regionala grupperna, som t. ex 
Chihuahuacirkeln Norrbotten för Kalix.
En uppföljning av 2015 ska göras för att utreda vad som behöver förbättras/förändras 
inför 2016. 
Den italienska domaren har tackat ja. Förslag på en tredje domare och reservdomare/
valpdomare skickas per mejl till Roger Wiklund. 
Beslut: Att till jubiléet 2017 bjuda in våra svenska rasspecialister som också är 
uppfödare av rasen. Roger ordnar inbjudan. Två dagars utställning: lh lördag och kh 
söndag, i maj månad.
Carina Ekwall är ansvarig för kontakter med domare samt för att ordna 
ringsekreterare.

• Chihuahuabladet 
Hanna Krohn har aviserat att fler behöver hjälpa till med CB. Det behövs dels några 
drivande personer som kan kläcka idéer men också personer som skriver. Beslut att 
annonsera på hemsidan om att medarbetare till redaktionen söks.

Har annons om sponsorerna till CC 2016 gjorts så det kommer med i bladet? Helene 
Adielsson kollar.



• Övriga frågor
Beslut om att pokaler från topplistan kan hämtas på mässan HUND2015. 

• Nästa möte
Tisdag den 3 november kl 19.00 i via telefonkonferens.

Vid protokollet:       Justerat:

Erin Stoll  Sandra Engström & Maria Andrén


