
Chihuahuacirkelns Årsmötesprotokoll

Linköping 2006-02-25

§ 1 Mötets öppnande

 Ledamot Elisabeth Spillman Åkerlund öppnade mötet.

§ 2 Justering av röstlängd

45 röstberättigade medlemmar närvarade. Se närvarolista sist i protokollet.

§ 3 Val av ordförande för årsmötet

 Per-Inge Johansson utsågs till ordförande för årsmötet.

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

 Erin Stoll anmäldes som protokollförare för årsmötet.

§ 5 Val av två justeringspersoner/rösträknare

 Arne Blomgren och Katrin Kraft utsågs att tillsammans med mötesordförande, justera 

årsmötets protokoll.

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt 

Per-Inge Johansson, ordförande för mötet, tilldelades yttranderätt utan rätt att avlägga 

eventuell utslagsröst.

§ 7 Stadgeenligt utlyst årsmöte

 Det konstaterades att Årsmötet blivit stadgeenligt utlyst i CB nr 4 2005.

§ 8 Dagordning

 Dagordningen fastställdes och godkändes med en justering av § 17, då omedelbar 

justering gäller punkterna 14-16, och ej 13-15 som angivet i Dagordningen.

§ 9 Verksamhetsberättelser samt revisorernas berättelse

 Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse 

samt avelskommitténs verksamhetsberättelse redovisades. Årsmötet godkände 

redovisningen.

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning

 Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen samt beslutade att den 

ackumulerade vinsten, 118 509.14 sek, överförs till 2006 års räkning. 

§11 Rapport om uppdrag från föregående årsmöte

 Valpgåvomedlemsskap. - Genomfört men ej annonserat i Chihuahuabladet.

 Avelskommittén skall utarbeta ett förslag avseende överanvändning av hanhundar i 

aveln (matadoravel) – Ej genomfört.

 Frågeformulär till valpköpare (motion från Nina Möller) – Ej genomfört.

 Uppfödarträff – Ej genomfört.

 Årsmötet beslutar att uppdragen hänskjuts till 2006 års styrelse.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 2005.



§ 13 a) Verkamhetsplan

 Styrelsens förslag på verksamhetsplan för styrelse och avelskommitté godkändes av 

årsmötet.

 b) Budgetplan

 Styrelsens förslag till budgetplan godkändes av årsmötet.

 c) Medlemsavgifter

Avgiften fšr gŒvomedlemskap Šr inom Sverige 100 kronor och fšr utlandet 125 

kronor from 2007.

§ 14 Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen, 

samt suppleanternas tjänstgöringsordning

 Till ordförande valdes:  Tina Törnqvist

 Till ordinarie ledamöter valdes: Henrik Johansson, nyval 2 år

     Katrin Kraft, 1 år kvar

     Elisabeth Spillman Åkerlund, fyllnadsval 1 år

     Anna Karin Johansson, fyllnadsval 1 år

     Leif Linde, nyval 2 år

     Nina Möller, nyval 2 år

 Till suppleanter valdes:  Jonas Jonasson

     Birgitta Granfeldt, 

     Anne Charlotte Folin

     Camilla Grönlund

  Tjänstgöringsordning suppleanter enligt ovan.

§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

 Till revisorer valdes Lennart Jonsson och Annika Larsson

 Till revisorssuppleanter valdes Lennart Hägg och Heidi Stenman

§  16 Val av valberedning

 Till valberedning utsågs: Maria Konopik, 1 år kvar. Sammankallande.

    Petra Stengård, 2 år

    Ingela Rosengren Krantz, 1 år

§ 17  Omedelbar justering

 Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16

§ 18 Motioner och övriga ärenden

 a) Från Marie Callert

 Motion att publicera domarkritikerna såsom tidigare i form av en prenumeration, samt 

även i Årsboken.

 Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

 b) Från Anette Linde

 Motion att publicera domakritikerna såsom tidigare i form av en prenumeration, att 

utskicken av dessa görs via e-post, samt att man enbart tar med utställningsresultat i 

Årsboken.

 Årsmötet beslutade att bifalla motionen med hänvisning till motion a.

 



c) Från Marie Callert

Motion att ordinarie medlemspris skall sänkas till alt.1: 175 kr, eller alt. 2: 200 kr.

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

d) Från Marie Callert

Motion att sänka priset för valpgåvomedlemskap till 125 kr.

Styrelsen föreslog att sänka priset för valpgåvomedlemskap till 100 kr inom Sverige, 

och 125 kr för utlandet (pga högre portokostnader till utlandet).

Årsmötet beslutade att bifalla motionen och styrelsens förslag (gäller från 2007). 

Beslutet krävde en justering av § 13c.

 e) Från Marie Callert

 Motion att Chihuahuacirkelns Årsmöte skall ske i anslutning till utställning.

 Årsmötet får ej fatta detta beslut – motionen avslås.

 f) Från Anette & Leif Linde

 Motion om årlig rasträff där exemplar av rasen gås igenom och diskuteras tillsammans 

med inbjudna domare.

 Årsmötet beslutade att avslå motionen.

 g) Från Ann-Katrin Johansson & Carina Sjöblom

 Motion om att rekommendationerna för exteriörbedömning av avelsdjur i 

Chihuahuacirkeln’s Avelspolicy skall skärpas. 

Årsmötet beslutade att avslå motionen med hänvisning till Styrelsens motivering: 

’Utställning är en bedömning av ett avelsresultat, och inte ett avelsvärde’. 

 Årsmötet ger vidare Styrelsen i uppdrag att skapa större samstämmighet mellan RAS 

och Avelspolicyn.

 h) Från Ann-Katrin Johansson & Carina Sjöblom

 Motion angående att nuvarande rekommendationer för avel med Patella Luxation bör 

skärpas.

 Årsmötet beslutade att avslå motionen med hänvisning till Styrelsens motivering: ’PL 

undersökning är inte ett krav från Chihuahuacirkeln, och önskemålet är känd status. 

Styrelsen hänvisar till SKK’s nya grundregler 2:3’.

 Årsmötet ger vidare Styrelsen i uppdrag att skapa större samstämmighet mellan RAS 

och Avelspolicyn, samt att arbeta vidare med frågorna.

 i) Från Ann-Katrin Johansson & Carina Sjöblom

 Motion om att reglerna för att uppfödare skall erhålla Valphänvisning skall skärpas.

 Årsmötet beslutade att avslå motionen men ger Styrelsen i uppdrag att arbeta vidare 

med frågan.

 j) Från Birgitta Granfeldt

 Motion om att ett rekommenderat valppris bör återinföras.

 Årsmötet beslutade att bifalla motionen och beslutade om ett intervall. 

 Årsmötet beslutade att det rekommenderade valppriset skall vara 12 000-15 000 sek 

och gäller fr.o.m 2005-02-26. Motionen omedelbart justerad.

k) Från Paula Liukkonen

 Motion om att det förekommer skvaller och smutskastning i klubben, och att 

Chihuahuacirkeln bör åtgärda detta genom disciplinära åtgärder.

 Årsmötet beslutade att avslå motionen med hänvisning till Styrelsens motivering: 

’Rasklubben kan inte ge några disciplinära åtgärder utan endast SKK har befogenhet 

att göra det. Styrelsen hänvisar även till SKK’s nya grundregler 1:4.

§ 19 Avslutning

 Ordföranden förklarade mötet avslutat



Närvarande:

Catrin Welin     Camilla Lingestig

Monica Lingestig    Linda Liljeqvist

Marita Dahlström    Moniqa Persson

Louise Östh     Ann-Sofie Jonsson

Birgitta Olsson     Zusanne Sefastsson

Paula Liukkonen     Ingela Rosengren Krantz

Elisabeth Spillman Åkerlund   Katrin Kraft

Leif Linde      Anna-Karin Johansson

Tina Törnqvist     Arne Blomgren

Märta Isaksson     Lotta Folin

Heidi Stenman     Nina Möller

Annika Larsson     Lillan Åkerlind

Görel Ståhl      Weronica Engblom

Inga Tisell Leiderstam    Karen Lillo

Stefan Östborg     Petra Stengård

Evelina Näsholm     William Ranum

Johanna Sörling     Emma Spong

Elaine Bönström     Michael Stoll

Erin Stoll      Lisa Carmonius

Robert Carmonius    Maria Johnsson

Ann Katrin Johansson    Carina Sjöblom

Madde Frieborg  icke medlem  Marie Westman

Maria Konopik

Vid protokollet  Mötesordförande

…………………………  …………………………

Erin Stoll   Per-Inge Johansson

Justeras   Justeras

…………………………  …………………………

Arne Blomgren  Katrin Kraft


