
Styrelsemöte 2015-03-10 via telefonkonferens

Deltagare: Maria Andrén, Patricia Thern, Lillan Åkerlind, Tina Leiding, Roger Wiklund, 
Maria Lönnhammar, Erin Stoll, Björn Hellström.

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

• Dagordning
Dagordningen godkändes.

• Mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Patricia Thern.

• Justerare
Till justerare valdes Björn Hellström.

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

• AU-beslut
• CC bekostar omlysning av hund med misstänkt PRA, enskilt beslut.
• Prova på agility, Västerås.
• Prova på rallylydnad, Västmanland.
• Biobiljetter till de som hjälpte till med rasmontern

• Inkomna skrivelser
• Från Svelands till AK; fråga om öppen fontanell.

• Utgående skrivelser
• Se punkt 7.
• Medlem som har brutit mot SKKs regler har blivit underrättad enligt 

föregående protokoll. SKK har anmält ärendet vidare till SKKs disciplinnämnd.

• Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god. Resultat- och balansräkning upprättas inför 
årsstämman tillsammans med revisorer.

• Kommittéer;
• Uppdrag till utställningskommitté samt avelskommittén att anordna 

raskonferens.
• AK redogör för sitt arbete. 

• Kalix
Gick av stapeln den 14/3 2015. Kommande år ligger utställningen 12/3 2016 11/3 
2017.

• Vilsta inofficiell utställning 2015



Diskussion pågår.

• Stora CC 2015
Datumet 2015 är 1-2 augusti i Vilsta. Planering pågår. Åsa Andersson har 
tackat ja till att döma valpar.

• CB
Redaktionen arbetar på enligt planen.  

• Årsmötet
Årsstämma den 28/3 kl 15.00 i Malmö. Fika ordnas. Kaj Gänger blir 
mötesordförande.

• Motion 1: Styrelsen bifaller motionen och uppdrar till poängräknarna att 
uppdatera poängräkningssystemet till 2016.

• Motion 2: Styrelsen avslår motionen. Styrelsen anser att det kynologiska 
värdet blir större vid en rasspecial om domaren som dömer har 
uppfödarkunskap om rasen och därmed vetskapen om hur valpar och 
unga hundar utvecklas. Det finns 48 officiella utställningstillfällen för 
Chihuahua i Sverige under 2015. Länsklubbar 38 stycken SDHK 8 
stycken och Chihuahuacirkeln 2 stycken och att då ha möjlighet att 
använda uppfödare/domare på våra specialer är av stort värde då det är 
en rasspecial. 

• Motion 3: Samma svar som motion 2
• Motion 4: RAS uppdateras ca var 5:te år och detta är redan AKs befintliga 

uppdrag.
• Motion 5: Samma svar som motion 2 och 3.
• Motion 6: Styrelsen avslår motionen. Däremot är förslaget bra och på Stora 

CC kommer klassen att finnas kvar. Det är sedan upp till varje 
utställningsarrangör att bestämma klasser och styrelsen uppmuntrar att 
klassen finns kvar.

• Motion 7: Samma som svar motion 4.
• Motion 8: Samma svar som motion nr 6.

• Övriga frågor

• Nästa möte
Årsstämma den 28/3 2015 kl 15.00 i Malmö.

Vid protokollet:             Justerat:

Patricia Thern         Björn Hellström


