
Styrelsemöte 2018-01-15 

 

Deltagande vid möte: Marlene Svegreus, Maria Andrén, Janina Timerdal, Sonja Gertz, Jenny Hull, 

Pernilla Simonsbacka, Catrin Welin, Lena Fredriksen 

 

Frånvarande ledamöter Tina Leiding och Ellinor Klingsborn Oldenvik. Ersättare vid röstning Janina 

Timerdal och Jenny Hull 

 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

2. Genomgång av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

3. Val av sekreterare 

Valdes till Marlene Svegreus 

 

4. Val av justerare 

Valdes till Lena Fredriksen 

 

5. Motioner 

 

5.1.1 Insänt av: Jamie McCoy och Anna Lena Angeria  

 

Skogås 2017-12-16 

 

Skrivelse till Chihuahuacirkelns styrelse/motion till årsmötet 

Rasklubbens avelsrekommendationer 

Sedan några år finns en önskan om att alla uppfödare i rasen ska följa klubbens 

avelsrekommendationer inom en mängd hälsoaspekter, däribland ögonlysning.  

Det borde vara en självklarhet för alla att följa dessa rekommendationer, för alla medlemmar i 

allmänhet men i synnerhet för förtroendevalda som styrelse- och kommittémedlemmar.  

 

Tyvärr är det fortfarande många som negligerar dessa rekommendationer varför vi anser att detta 

ändras för förtroendevalda till att vara ett krav på att man ska följa avelsrekommendationerna.  



För att det ska finnas en tyngd bakom allvaret i rasens hälsostatus tycker vi att det finns en viktig 

aspekt i att det kommer uppifrån och vidare ner i organisationen. Det bör verkligen vara de 

förtroendevalda medlemmarna som värnar om rasens bästa. Det är också svårt att motivera andra 

att följa avelsrekommendationerna om inte ens de förtroendevalda väljer att göra det.  

Styrelsens beslutar att avslå motionen.  

Vi kan inte ha högre krav på styrelsens och kommittéernas ideellt arbetande medarbetare än på 

övriga medlemmar. Vi ser det dock som högst önskvärt och att styrelsen och kommittéerna föregår 

med gott exempel. 

5.1.2 Valphänvisning 

För att vara transparent mot valpköpare och uppfödarkollegor föreslår vi att de uppfödare som väljer 

att följa alla rekommendationer faktiskt ”belönas” för det.  

Vi föreslår därför att det för valphänvisning redovisas vilka som har följt rekommendationerna. För 

att undvika alltför betungande administration kunde det vara lämpligt att uppfödare själva ansvarar 

för att bifoga underlag.  

Det blir en ökad trygghet för valpköpare att veta att valpar från dessa kombinationer följer alla 

avelsrekommendationer.  

Styrelsen beslutar att avslå motionen.  

Vi ser det svårt att kontrollera och gör att klubben ger sken av att ge någon form av kvalitetsstämpel 

på de uppfödare som finns med och det kan vi inte ge. I valpannonserna som publiceras på hemsidan 

står vilka hälsoundersökningar som uppfödaren gjort på föräldrarna, vilket vi anser räcker.  

 

5.2.1 Insänt av Louise Öst och Anita Järneström Nilsen 

Ta bort kravet att bara räkna poäng för samma domare 1ggr, även om du ställer flera ggr.  

Styrelsen beslutar att avslå motionen 

Vi ser att en domares enskilde åsikt kan ge för stor inverkan. Vissa domare dömer flera gånger/år 

samma hårlag.  

 



5.2.2  Ta bort att vi skall räkna upp/ner poäng på dom största utställningarna (tre största).  

Styrelsen beslutar att avslå motionen.  

Om en utställning får väldigt många anmälda så kan den enskilde domarens bedömning påverka hela 

listans slutresultat.  

 

5.2.3  Dela valplistor Hane/Tik  

Styrelsen väljer att bifalla motionen.  

 

5.2.4 Att vi kan poströsta, som öppnas på årsmötet  

Styrelsen väljer att avslå motionen.  

Enligt stadgar för rösträtt så förutsätter det att man är närvarande vid mötet.  Dessutom är det vi 

poströstning svårt att kunna kontrollera säkerhet i utfallet.  

 

5.2.5 Bis täcken skall vara vandringspris, skall följa Bis-skålarna. (eftersom ingen vill sy dom. 

Styrelsen väljer att avslå motionen 

Vi ser täckena som ett fint minne för vinnaren och utställningsgruppen har inte haft svårigheter att få 

täcken sponsrade.  

 

5.2.6 Klubben skall lägga in motion till SKK om Cert stop.  

Styrelsen väljer att bifalla motionen efter röstning. Antal för förslaget: 4 Antal emot förslag: 3 

Vi kommer att titta på vilka riktlinjer som ska gälla och diskutera frågan vidare.   

 

5.2.7 Vi tycker att BIS-1 skall ha ett guldtäcke, BIS-2 silver.  

Styrelsen väljer att avslå motionen.  

Vi ser att det är bäst att färgerna följe placeringarna. 

 



5.2.8 Jag tycker att vi skall ha som utslagning på dom som har lika poäng att man går på minst 

utställningar sen mest Bir sen Bim.  

Styrelsen väljer att avslå motionen med hänvisning till motion 5.6.1 

 

5.2.9. Räkna 8 bästa resultat .så kan man ta bort att 3 största styr.  

Styrelsen väljer att avslå motionen 

 

5.2.10. Man borde få räkna två utställningar för samma domare, för man kan ta cert för samma två 

gånger.  

 

Styrelsen väljer att avslå motionen med hänvisning till motion 5.6.1 

 

5.3.1 Insänt av: BERITH WEINSTOCK, kennel Ubiquity's KICKI PETERSSON, kennel Shamrag's 

MOTION TILL CHIHUAHUACIRKELNS ÅRSMÖTE I GÖTEBORG DEN 3 FEBRUARI 2018 

VÄGNING AV CHIHUAHUA PÅ UTSTÄLLNING 

Vi har sett att hundarna med tiden har blivit allt större på våra utställningar och det är oroande för 

rasens speciella kod som ju är världens minsta hundras. 

Det finns en viktangivelse i rasstandarden, 500 gr - 3 kg, alltså ett stort spann mellan minimum och 

maximum. Hundar i den minsta storleksangivelsen ser vi inte och det är kanske bra för sundheten i 

rasen men i den övre ser man flertalet och då en hel del som man med ögat kan misstänka överskrida 

maxvikten på 3 kg. 

År 2003 ansåg SDHK att vi kunde börja använda våg på våra egna utställningar och sedan göra en 

utvärdering av det. Se nedan utdrag ur mötesprotokollet. Det är 15 år sedan som det skrevs en 

motion till dåvarande styrelse där frågan var uppe och vad har hänt sedan dess? Jo, SDHK föreslog en 

åtgärd men ingenting hände och det är mycket beklagligt. 



Där det anses viktigt i standarden på raser som skall hålla min/maxhöjd så mäts hundarna, så vi ser 

inte att det skall vara skillnad på kontroll av storleksangivelse/vikt för vår ras. 

Vi hoppas på gehör från medlemmarna på årsmötet 3 febr. 2018 som kommer att innebära att vi kan 

börja med vägning redan i år på Stora CC i juli i år. 

Göteborg 6/1 2018 

BERITH WEINSTOCK, kennel Ubiquity's  

KICKI PETERSSON, kennel Shamrag's 

Från årsmötet 15/3 2003: 

”11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. Lennart Johansson 

redogjorde för en motion från föregående årsmöte angående önskan om användande av våg vid 

chihuahuabedömning. Styrelsen har under året talat med SDHK och fått reda på att SKK har låsta 

tävlingsbestämmelser till 2006-12-31 är det inget vi kan göra i fråga nu. SDHK föreslår att vi börjar 

med att använda våg på våra egna utställningar och sedan gör vi en utvärdering som kan ligga till 

grund för vidare arbete med frågan.” 

Styrelsen väljer att bifalla motionen.  

Vi ansöker till SDHK om obligatorisk vägning. 

 

5.4.1 Insänt av Tina Johansson De Miranda och Susan Södervik  

Obligatorisk invägning  

Vi är två medlemmar i Chihuahuacirkeln som skulle gärna vilja se att det blir obligatorisk invägning av 

hundarna vid vissa utställningar. Detta är för att vi upplever att det är en del som tävlar med hundar 

som väger över 3 kg. Enligt rasstandarden är detta ett diskvalificerande fel och bör därför ej 

premieras. Med vänlig hälsning, Tina Johansson De Miranda och Susan Södervik 

Styrelsen väljer att avslå motionen 

Se motion 5.3.1  

 



5.5.1 Insänt av Maria Andrén och Charlotte Ter-Borch 

Tillägg till Tio i topplistan ”avelshund”. 

Poäng given av domare till egen uppfödd eller ägd avelshund kan ej tillgodoräknas. 

Ex: Hunden Maja är avkomma till domarens hund Sara. Sara ägs eller är uppfödd av domaren. Maja 

får naturligtvis ställas och får de poäng som hon tilldelas vid ev BT-placering.  

Som det är nu får även Sara de poängen som Maja får och det önskar jag ändra. Just de poängen som 

Sara får av sin egen ägare/uppfödare räknas bort. Man ska inte kunna ge sin egen hund poäng.  

Maria Andrén  

 

Styrelsen väljer att bifalla motionen. 

 

5.6.1 Insänt av Samuel Carlid, Gabriella Carlid, Emma Thim, Janina Timerdal, Björn Hellström, 

Charlotte Ter-Borch, Louise Öst, Maria Andrén 
 

Motion 

Chihuahuacirkelns årsmöte 2018 

 

Nya topplisteregler  

 

Nuvarande regelsystem har varit i bruk i några år och under den tiden har erfarenheten visat att vissa 

detaljer går att förbättra. Vi föreslår därför följande regler (ändringar i fetstil). 

Motionen avser tävlan om: 

Årets Korthårshane 

Årets Korthårstik 

Årets Långhårshane 

Årets Långhårstik 

Årets Veteran korthårshane 

Årets Veteran korthårstik 

Årets Veteran långhårshane 

Årets Veteran långhårstik 

Årets Uppfödare långhår 

Årets Uppfödare korthår 

Årets Avelshane 

Årets Avelstik 

Årets Korthårsvalp hane 

Årets Korthårsvalp tik 

Årets Långhårsvalp hane 



Årets Långhårsvalp tik 

 

Årets Korthårshane/-tik, Årets Långhårshane/-tik 

Poäng ges baserat på antal anmälda i respektive kön.  

1-4p för placering i BH/BT vid 1-5 deltagare och sedan +1p för var femte deltagande hund. Dvs om 

det är 42 hanar får BH1 12p och BH4 9p 

Varje hund räknar sina fem bästa utställningar för fem olika domare. Med ”olika domare” räknas 

domaren som dömt tävlan om bästa hane/tik. 

Antalet poäng begränsas till den tredje största utställningen, dvs de två största utställningarna ger 

samma poäng som den tredje största. Detta för att undvika att en enskild domares åsikt påverkar för 

mycket. 

Extrapoäng:  

BIR ger 1 extrapoäng.  

Grupplacering (skk) eller BIS-placering (sdhk) ger 1 extrapoäng.  

BIS-placering (skk) ger 1 extrapoäng 

BIS på StoraCC ger 2 extrapoäng. 

 

"Om två eller flera hundar får samma poäng delas placeringen utom plats ett. Om två eller flera 

hundar kommer på delad förstaplats vinner den som har högst genomsnittlig poäng per utställning 

räknat på samtliga där hunden deltagit oavsett placering. Om detta inte löser problemet vinner 

hunden med flest extrapoäng, dvs BIR och finalplaceringar. Är det fortfarande oavgjort jämförs den 

totala poängen på de utställningar hundarna deltagit samtidigt"  

 

Årets Veteran korthårshane/-tik långhårshane/-tik 

 

Poäng motsvarar topplistepoängen, dvs de fem bästa utställningarna där veteranen placerat sig i 

BH/BT. 

Därutöver ges 3p för bir-veteran och 2p för bim-veteran (oavsett ck). Även här räknas de fem bästa 

utställningarna. 

Placering i BIS-veteran (skk) ger 2 extrapoäng. 

 

 

Årets Uppfödare långhår/korthår 

Krav för att kvalificera sig till respektive lista: 

- Visa en uppfödargrupp av aktuellt hårlag 

- Ha minst tre hundar av egen uppfödning placerad i BH/BT i aktuellt hårlag. 

Uppfödaren får tillgodoräkna sig sina fem högst placerade hundar på han-/tiklistorna i aktuellt 

hårlag. 

Poäng för uppfödargrupper:  

För att få poäng för en grupp måste den tilldelas HP 

Bästa grupp när man är ensam - 10p 

Bästa grupp med en konkurrent - 15p och tvåan 5p 

Bästa grupp med två konkurrenter - 20p / 10p / 5p 



Bästa grupp med tre konkurrenter – 25p / 15p / 10p / 5p 

Maxpoäng för en uppfödargrupp är 25p och man får räkna sina fem högsta gruppoäng. 

Placering i BIS (skk) ger 2 extrapoäng. 

 

 

Årets Avelshane/-tik 

 

Krav för att kvalificera sig till listan: 

- Ha minst tre avkommor placerade i bh/bt 

Poängfördelning: se uppfödarlistan. 

 

 

Årets Korthårsvalp hane/tik Årets Långhårsvalp hane/tik 

 

BIR-Valp ger 3p 

BIM-Valp ger 2p 

Varje valp får räkna sina sju bästa utställningar. 

 

Styrelsen bifaller motionen 

 

6. Övrigt 

 

Tio i topp rosetterna beslutas att de ska delas ut på årsmötet. Ej närvarande kommer att få de 

hemskickade per post.  

 

7. Näste möte planeras till 29/1 kl. 19.00 

 

 

 

Sekreterare       Justerare 

Marlene Svegreus      Lena Fredriksen 

 

 


