
Mötets öppnande 

Protokoll fört vid Chihuahuacirkelns Årsmöte 2009.04.04 i Örebro  

Samuel Carlid förklarade mötet öppnat. 
 
§1 Justering av röstlängden 
Upprop genomfördes med närvarolista som grund. Befanns vara 34 personer närvarande. 
 
§2 Val av ordförande för mötet 
Till mötets ordförande valdes Per-Inge Johansson. 
 
§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
Erin Stoll anmäldes som protokollförare för mötet. 
 
§4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 
skall justera protokollet 
Till justerare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll valdes Lena Fredriksen och Arne 
Blomgren. 
 
§5 Beslut och närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
Två personer. 
 
§6 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
Kallelse till årsmötet utgick i CB 4 2008 och på hemsidan, i och med detta befanns årsmötet vara 
stadgeenligt utlyst. 
 
§7 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes i befintligt skick. 
 
§8 Styrelsens årsberättelse, med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
Verksamhetsberättelserna och den ekonomiska redovisningen gicks igenom. I korthet har följande 
skett under året: 

- Klubben har gjort en vinst och har en mycket stark ekonomi tack vare ökat medlemsantal.  
- I samband med World Dog Show 2008 arrangerades en konferens där en namninsamling för 

att diskvalificera merle-mönster på Chihuahua startades.  
- CC’s kampanj för att ögonlysa äldre Chihuahuor (klubben betalar del av kostnaden) har pågått 

under 2008 och fortsätter under 2009.  
- Den elektroniska hälsoenkäten fick ca 550 svar och kommer att sammanställas under 2009. 
- SKK har beslutat om SRD: Speciella rasspecifika domaranvisningar, vilket motiverar fokus på 

detta inom klubbens Avelskommitté. Förslag från styrelsen om en Avelskonferens för 
medlemmar.  

 
Därefter lästes revisorernas berättelse upp. Revisorerna beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna. 
 
§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 
eller förlust 
Balans- och resultaträkning fastställdes och uppkommen vinst påfördes till kommande års 
räkenskaper. 
  
§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
Inga uppdrag från 2008 års årsmöte. 
 
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beslutade att följa revisorernas förslag och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 
året. 
 
 
 



§12 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan, föredragning av styrelsens budgetplan 
samt beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
1. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag till verksamhetsplan 
2. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag på budgetplan 
3. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag på oförändrade medlemsavgifter för 2009 
 
§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 
Ordförande 1 år:   Samuel Carlid 
 
Ordinarie Ledamöter 2 år:   Carina Ekwall 

Mona Liljebrink 
Karen Lillo 

 
Ordinarie Ledamot 1 år:   Marie Jarl 
 
Suppleanter 2 år:   Ruth Rosén Larsson 

Heidi Stenman 
 
Kvarstående ledamöter:   Leif Linde 

Paula Liukkonen 
 
Kvarstående suppleanter:   Lotta Folin 
 
§14 Val av revisorer och två revisorsuppleanter 
 
Revisorer:    Marie Callert 2 år 

Karl-Erik Ask 1 år 
 

Revisorsuppleanter:   Sara Jansson 2 år 
Emma Spång 1 år 

 
§15 Val av valberedning 
Valberedning:    Lena Fredriksen Sammankallande 

Jamie-Lynn McCoy 
Erin Stoll 
 

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
Punkterna 13-15 förklarades omedelbart justerade. 
 
§17 Övriga ärenden och motioner som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 
tre veckor före årsmötet skriftligen anmälts till styrelsen  
 
Märta Isaksson tog upp frågan om medlemsträffar och styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med 
frågan till nästa årsmöte. I tillägg kan nämnas att SDHK/Arken kommer att kalla till träffar under 2009 
apropå SRD.  
 
Louise Östh och Anita Järneström Nielsen, förslag att diplom skall tilldelas nr 1-10 på samtliga Tio i 
Topp listor.  
Årsmötet beslutade att avslå motionen.  
  
Louise Östh och Anita Järneström Nielsen, förslag att diplom skall tilldelas den hund som blivit 
champion under året. 
Årsmötet beslutade avslå motionen. 
 
Louise Östh och Anita Järneström Nielsen, förslag att dela Tio i Topp-listan för valpar i olika hårlag. 
Motionen dras tillbaka eftersom listan redan är delad. 
 
 



Louise Östh och Anita Järneström Nielsen, förslag att ändra reglerna för Årets Uppfödare. 
Årsmötet beslutade att avslå motionen.  
 
Louise Östh och Anita Nilsen, förslag att ändra reglerna för poängsättning av Avelshundar och 
Avelsgrupper. 
Årsmötet beslutade avslå motionen. 
 
Catrin Welin, Moniqa Persson, Camilla Lingestig, Monica Lingestig, Erin Stoll, Nina Möller, Lieselotte 
Regouw, Ellinor Klingborn Oldenvik och Josefine Björklund, förslag att ge styrelsen i uppdrag att aktivt 
verka för att avel på hundar med merlemönster förbjuds samt att hundar med merle i stamtavlan 
beläggs med avels- och registreringsförbud. 
Årsmötet beslutade att bifalla motionen. 
 
Paula Liukkonen, förslag att låta utställare från de andra nordiska länderna ställa ut sina hundar utan 
medlemskap i Chihuahuacirkeln.  
Årsmötet beslutade att bifalla motionen med tillägget att utställare måste vara medlem i nationell ras- 
eller specialklubb. 
 
§18 Mötets avslutande 
Samuel Carlid förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Mötesordförande    Vid protokollet 
 
………………………………………..  ……………………………………….. 
Per-Inge Johansson    Erin Stoll 
 
Justeras:     Justeras: 
 
………………………………………..  ……………………………………….. 
Lena Fredriksen   Arne Blomgren 
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