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Årsmöte Chihuahuacirkeln – Örebro 2010-04-10 
Samuel Carlid förklarade mötet öppnat. 

§1 Justering av röstlängden 

Upprop genomfördes med närvarolista som grund. Befanns vara 61 personer närvarande. 

2§ Val av ordförande för  

Till mötets ordförande valdes Per-Inge Johansson.  

§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet  
Mona Liljebrink 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 Catrin Welin och Lori Engstand.  
 
§5 Beslut och närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar  
En person.  
 
§6 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst  
Kallelse till årsmötet utgick i CB 4 2009 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.  
- CC’s kampanj för att ögonlysa äldre Chihuahuor (klubben betalar del av kostnaden) har pågått under 
2009 och fortsätter under 2010.  
- Stora CC genomfördes i Avesta den 13/6 i samarbete med Dalarnas KK och ett rekordhögt antal hundar 
resulterade i att CC för första gången fick använda fyra domare.  
- I Kalix genomfördes en inofficell rasspecial den 30/1 2010 på initiativ av regionsombudet Anna-Lena 
Alangeria.  
  
Därefter lästes revisorernas berättelse upp. Revisorerna föreslår att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2009. Årsmötet 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  
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Inga uppdrag från 2009 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 fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan.  
2. Årsmötet fastställde styrelsens förslag på budgetplan.  
3. Årsmötet beslutade att det skall vara oförändrade medlemsavgifter år 2011. 
 
§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning.  
 
Ordförande 1 år: Lennart Nilsfors  
 
Ordinarie Ledamöter  
Carina Ekwall – 1 år kvar 
Karen Lillo – 1 år kvar 
Daniel Miks – nyval 2 år 
Hanna Krohn – nyval 2 år 
Roger Wiklund – nyval 2 år 
Ulrika Thunberg Rowinski – fyllnadsval 1 år (för Mona Liljebrink) 
 
Suppleanter (i tjänstgöringsordning) 
Ruth Rosén Larsson – 1 år kvar 
Heidi Stenman – 1 år kvar 
Ellinor Klingborn Oldenvik – nyval 2 år 
Kristina Dahlgren – nyval 2år 
 
 
§14 Val av revisorer och två revisorsuppleanter  
Revisorer: Marie Callert - 1 år kvar 
Dejan Markulj – nyval 2 år 
 
Revisorsuppleanter: Lena Fredriksen – fyllnadsval 1 år (för Sara Jansson) 
Emma Spång – omval 2 år  
 
§15 Val av valberedning  
Valberedning: Lena Fredriksen Sammankallande  
Catrin Welin – 2 år 
Lori Engstrand – 1 år 
 
§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15  
Punkterna 13-15 förklarades omedelbart justerade.  
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§17 Övriga ärenden och motioner som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor 
före årsmötet skriftligen anmälts till styrelsen  
På grund av det höga antalet motioner har dessa bifogats protokollet. Årsmötets beslut för respektive 
motion redovisas enligt följande: 
1.  Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
2.  Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
3.  Årsmötet beslutade att bifalla motionen enligt styrelsen rekommendation. 
4.  Årsmötet beslutade att bifalla motionen. 
5.  Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
6.  Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
7.  Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med motionen. 
8.  Årsmötet har ej befogenhet att besluta i frågan. 
9.  Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
10. Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
11. Lämnas utan åtgärd. 
12. Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
13. Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med motionen. 
14. Årsmötet beslutade att avslå motionen.  
15. Årsmötet beslutade att bifalla motionen.  
16. Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
17. Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
18. Årsmötet beslutade att bifalla motionen men med justering att styrelsen har uppdraget. 
19. Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
20. Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
21. Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
22. Årsmötet beslutade att bifalla motionen. 
 
§18 Mötets avslutande  
Lennart Nilsfors förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
 
 
………………………………………..   ………………………………………..  
Per-Inge Johansson              Mona Liljebrink 
Mötesordförande  
 
 
  
 
………………………………………..   ………………………………………..  
Justeras: Katrin Welin  Justeras: Lori Engstrand 
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Deltagarlista CC:s årsmöte 2010-04-10  
Per-Inge Johansson, Ordförande SDHK  
Tina Blomgren 
Arne Blomgren 
Kristina Gustavsson 
Erin Stoll 
Karen Lillo 
Björn Hellström 
Lillan Åkerlind 
Ellinor Klingborn Oldenvik 
Lori Engstrand 
Moa Johansson 
Helena Johansson 
Therese Andersson 
Jamie McCoy 
Ida Larsson 
Catrin Welin 
Emma Welin 
Camilla Lingestig 
Eric Welin 
Harriet Hesse 
Rigmor Ottosson 
Ruth Rosén Larsson 
Cecilia Öhman 
Ulrika Thunberg Rowinski 
Susanne Johansson 
Kristina Dahlgren 
Ann-Charlotte Folin 
Paula Liukkonen 
Ingela Rosengren Krantz 
Emma Mutas 
Märta Isaksson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Marianne Sandberg 
Anette Nielsen 
Anita Nilsen 
Jeanette Sävlund 
Louise Östh 
Conny Larsson 
Ingbritt Sverkersdotter 
Ann-Sofie Malm 
Gunilla Dahlin 
Agnetha Swanberg Persson 
Jan Persson 
Anette Lindström 
Leif Linde 
Annica Vidman 
Ewa R? 
Pirjo Ahlgren 
Cecila Lüthi 
Kristian Karnstedt 
Moniqa Persson 
Lena Fredriksen 
Roger Wiklund 
Josefina Staaf 
Mirjam Kemppainen 
Gabriella Carlid 
Samuel Carlid 
Mona Liljebrink 
Lennart Nilsfors 
Malin Muschött 
Daniel Miks 
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Motion 1 

 
Insänd av:  

Louise Östh 

Anita Järneström Nilsen 

 

Motion angående uppfödarlistan 

För att stå med på Chihuahuacirkelns hemsida som uppfödare så tycker vi som många andra att man skall 

ha fött upp minst 2 kullar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Som betalande medlem bör man ha tillgång till klubbens tjänster, oavsett erfarenhet. 
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Motion 2 
 

Insänd av:  

Moniqa Persson  

 

 

Jag yrkar att Chihuahua cirkeln inför krav av ögonlysning på rasen. Önskvärd intervall : innan 1:a 

parning, 4 år och 7 år. 

 

Då det finns flera ögonsjukdomar än PRA, så anser jag för rasens bästa att vi börjar ögonlysa så vi slipper 

få problem med detta. Vi importerar och lånarutländska hundar i avel som ej har några krav på 

ögonlysning. Då det också visat sig att Katarakt även finns i vår ras så bör vi ta detta i beaktande om vi vill 

behålla en sund ras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Det finns för lite ögonproblem inom rasen för att motivera ett krav. Se motion 3. 
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Motion 3 
 

Insänd av: 

Paula Liukkonen 

 

Föräldradjuren skall vara ögonspeglade innan parning enligt följande: 

 

Officiell ögonspegling kan göras tidigast vid fyllda ett (1) års ålder. 

Vid parning får utlåtandet inte vara äldre än två (2) år 

Resultatet av ögonspeglingen skall vara registrerad av SKK. 

Ögonspeglingen skall i första hand gälla PRA i alla varianter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att bifalla motionen med ändringen ”Föräldradjuren BÖR vara 

ögonspeglade”. 

Motivering: Det finns för lite ögonproblem i rasen för att motivera ett krav. 
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Motion 4 
 

Insänd av:  

Monique Nilsfors 

 

 

Härmed föreslås att det rekommenderade valppriset på chihuhuavalpar avskaffas eller ändras.  

Årsmötet får i så fall komma till beslut om vad som kan anses vara en lämplig rekommendation. 

Idag är valppriset på chihuahua skiftande mellan olika uppfödare som är medlemmar i klubben. Det finns 

exempel på både över- och underpris. 

I våra nordiska grannländer verkar det vara så att valppriset ofta överstiger det som svenska uppfödare 

debiterar. Om Chihuahuacirkeln ska ha en rekommendation så bör den vara mer aktuell, 

verklighetsförankrad och i paritet med det pris som genomsnittligen betingas i våra grannländer.  

I första hand föreslås att rekommendationen avskaffas. I andra hand att den ändras till mellan 12 000-

20 000 kr alternativt att årsmötet föreslår andra beloppsgränser. 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att bifalla motionen. Styrelsens förslag på rekommendation är ”c:a 

15000” 
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Motion 5 
 

Insänd av:  

Monique Nilsfors 

Härmed föreslås ändring och tillägg av Chihuahuacirkelns avelspolicy och rekommendationer avseende 

parning av individer med patellaluxation. 

 

Nuvarande text: 

att summan av båda föräldrarnas PL-status inte överstiger 3. 

 

Ändrad text: 

att undvika parning mellan individer med patellaluxation och ej använda föräldrar som har mer än 1 i PL-

status på vardera knä.  

 

Motivering: 

Det är inte förenligt med svensk djurskyddslagstiftning eller god avelshygien att använda djur i avel som 

bär på anlag som kan ge avkomman men, eller att korsa två djur med defekter med varandra. Därför bör 

Chihuahuacirkeln uppmana till att inte para två hundar som är behäftade med defekter med varandra och 

att uppfödarna ska vara vaksamma på graden av patellaluxation. Föregående textlydelse kan tolkas som 

att det kan vara förenligt med god avelssed att använda en hund med PL-grad 3, vilket måste anses vara 

ytterst olämpligt. En hund med grad 2 spontanluxerar, vilket betyder att knäet när som helst kan gå ur 

led. Grad 3 innebär att knäet är permanent luxerat. Detta tillstånd kan innebära ett lidande och 

funktionshinder för hunden.  

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Formuleringen är bra och liknande lydelser finns redan med i utkastet till nya RAS. Det är 

dock oklokt att med ett årsmötesbeslut låsa sig vid en exakt formulering. 
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Motion 6 
 

Insänd av:  

Carina Härstedt 

Ann Larsson 

 

Att årsmötet skall förläggas i samband med stora CC utställningen.  

 

Motivering: Att få stor uppslutning till årsmötet eftersom många medlemmar då finns representerade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Årsmöte måste enligt stadgarna hållas senast 30/6. Eftersom StoraCC ofta hålls senare på 

året skulle detta strida mot klubbens stadgar. Se motion 7 
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Motion 7 
 

Insänd av:  

Carina Ekwall 

 

 

Lägg stora CC varje år på samma plats och månad. 

 

Motivering:  

Som arrangör är det lättare att arbeta upp rutiner. 

Lättare för utställare att planera in stora CC. 

Större kontroll över ekonomin. 

Gemenskapen blir större speciellt om man lägger utställningen där det finns camping och 

övernattningsmöjligheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att utreda lämplig 

tid och plats.  

OBS. Detta gäller tidigast fr.o.m 2013 
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Motion 8 
 

Insänd av:  

Carina Härstedt 

Ann Larsson 

 

 

Att inte förändra den befintliga rasstandarden, utan istället måna om och försöka bevara rasens 

ursprungliga exteriör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Chihuahuans rasstandard ägs av Mexikanska kennelklubben och endast de kan göra 

ändringar i den. 
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Motion 9 
 

Insänd av:  

Carina Härstedt 

Ann Larsson 

 

 

Att införa krav (kriterier) för att få stå med på chihuahuacirkelns uppfödarlista. 

A.Att ha ägt en chihuahua i minst 3 år. 

B.Att fått minst en valpkull. 

C.Att man rättar sig efter chihuahuacirkelns rekommendationer som tex. Patellaundersöker sina 

avelsdjur, inte parar tik under 18 mån och skall ha ställt ut avelshunden med lägst 2:a som det står i 

rekommendationerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Liknande regler har funnits förr och inte fungerat. 

 

 



M o t i o n  n r  | 10 

 

 

 

Motion 10 
 

Insänd av:  

Carina Härstedt 

Ann Larsson 

 

 

Att en domare inte skall få döma hundar ur egen uppfödning eller på annat sätt har någon form av 

intresse eller rörelse ihop med utställaren.  

Det bör ligga i utställarens eget intresse att inte delta för att undvika jäv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: SKK har utmärkta domaretiska regler och utställningsbestämmelser som täcker detta. CC 

har inget med domarnas bedömning att göra. 
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Motion 11 
 

Insänd av:  

Carina Härstedt 

Ann Larsson 

 

 

Hanhundar på Chihuahuacirkelns hundregister får endast paras med SKK registrerade tikar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: SKKs grundregler gäller alla medlemmar. 
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Motion 12 
 

Insänd av:  

Carina Härstedt 

Ann Larsson 

 

 

Att Chihuahuaklubben som rasklubb arbetar för att sätta stopp för oseriös uppfödning som missgynnar 

rasen.  

Genom att göra regelbunden forskning av chihuahuakennlar som inte är medlemmar, har 

utställningsmeriter eller har patellaundersökta avelsdjur men producerar mänger av valpar under få år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Det är inte en rasklubbs uppgift att ”forska” på uppfödare som föder upp i stor skala. I de 

fall uppfödarna bryter mot SKKs regler är det Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén som utreder. 
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Motion 13 
 

Insänd av:  

Moniqa Persson 

 

 

Jag yrkar att Chihuahuacirkeln anordnar uppfödarträffar för uppfödare, 1 gång om året, då man kan ha 

föreläsningar och information som berör rasen. 

Motivet är att nya och gamla uppfödare får möjlighet att utbyta erfarenheter och ta del av nya regler då 

det är många som ej gått uppfödarutbildning. Att man lättare kan få till ett samarbete för rasens bästa. 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att bifalla motionen. 

Motivering: Idén är bra och bör genomföras. Det måste dock vara styrelsens uppgift att avgöra om det 

bör hållas en träff varje år. 
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Motion 14 
 

Insänd av:  

Carina Ekwall 

 

 

Ta bort tävlan om årets vinstrikaste chihuahua valp. 

 

Motivering:  Valpar ska få vara valpar och inte tävla i några “bästa listor”.Utställningarna är ojämnt 

fördelade över året och valpar som föds på sommaren har inte samma möjlighet att ställas ut på SKK’s 

utställningar. 

Resultaten redovisas inte på hunddata och blir därför svårare att räkna. 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att bifalla motionen. 

Motivering: Valpar födda i oktober-januari får en orättvis fördel eftersom det är fler utställningar på 

sommaren och vinterutställningarna ofta saknar valpklass. 
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Motion 15 
 

Insänd av:  

Louise Östh 

Anita Järneström Nilsen 

 

 

Motion angående poängräkning för inofficiella utställningar 

 

Man kan gärna ha flera inofficiella utställningar det har vi haft i många år och det är uppskattat, men ej 

räkna poäng från dessa. Stora CC har varit inofficiell innan och denna utställning fick vi räkna poäng från . 

Denna är ju officiell numera och räknas givetvis. Finns ingen anledning att räkna poäng från dessa 

inofficiella till tio i topplistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att bifalla motionen. 
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Motion 16 
 

Insänd av:  

Louise Östh 

Anita Järneström Nilsen 

 

 

Motion Avelshund: 

Poäng för visande av avelsgrupp: 

- Bästa avelsgrupp 20p 

- Avelsgrupp med HP 10p 

Bästa avelsgrupp tilldelas ytterligare 5p för varje konkurerande grupp. 

Avelshunden får tillgodoräkna sina 5 bästa avelsgruppspoäng under året. 

 

Poäng för enskilda hundar: 

- En placering i BH/BT-klass (1) poäng, två eller fler placeringar för samma hund ger (2)poäng. 

Det har alltså ingen betydelse på vilken plats i klassen hunden placerat sig. 

En enskild hund kan alltså maximalt ge (2)poäng till sin förälder. 

Uppfödaren får tillgodoräkna sig poäng för obegränsat antal hundar oavsett hårlag. 

 

Oavsett hur många du föder upp, så skall alla placera sig om du skall få enormt många poäng. Det är inte 

meningen att du skall få avkommans alla tio i topp poäng för att du skall bli årets avelshund. 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Det här förslaget gynnar bara de som ofta visar avelsgrupp och tar knappt någon hänsyn till 

om hunden haft bra avkommor. 
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Motion 17 
 

Insänd av:  

Louise Östh 

Anita Järneström Nilsen 

 

 

Motion uppfödarlistan: 

För att kvalificera sig till tävlan om årets uppfödare måste uppfödaren under året ha: 

- Visat minst en grupp som fått lägst kvalitetspris 1. 

- Ha minst 3 hundar av egen uppfödning som placerat sig i bästa hane/bästa tik. 

 

Poäng för visande av uppfödargrupp: 

- Bästa grupp 20p 

- Uppfödargrupp med HP 10p 

 

Bästa grupp tilldelas ytterligare 5p för varje konkurerande grupp. 

 

Poäng för enskilda hundar: 

- En placering i BH/BT-klass ger 1 poäng, två eller fler placeringar för samma hund ger 2 poäng. Det har 

alltså ingen betydelse på vilken plats i klassen hunden placerat sig. En enskild hund kan alltså maximalt ge 

2 poäng. Uppfödaren får tillgodoräkna sig poäng för obegränsat antal hundar oavsett hårlag. 5 bästa 

resultat får räknas, som andra listorna. 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Förslaget gynnar bara uppfödare som ofta visar uppfödargrupp eller har fött upp väldigt 

många hundar.  
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Motion 18 
 

Insänd av:  

Louise Östh 

Anita Järneström Nilsen 

 

Motion Diplom 

Vi tycker att diplom skall delas ut till 1-10 placerade hundar på listorna nedan. 

Men vill att klubben står för kostnad av diplom och skrivare. 

Dessa skall Anita och Louise dela ut på utställningar, så inte det tar så mycket tid av klubben. 

 

Tio i topp korthår 1-10 

Tio i topp långhår 1-10 

Tio i topp veteran korthår 1-10 

Tio i topp veteran långhår 1-10 

Tio i topp uppfödare 1-10 

Tio i topp avelshund 1-10 

Tio i topp valp korthår 1-10 

Tio i topp valp långhår 1-10 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Det är en trevlig idé men de pokaler som i dag delas ut till placeringarna 1-3 räcker.  
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Motion 19 
Insänd av:  

Anna Lena Angeria, Björnstigen's Kennel 

Carola Vånsjö & Pia Åström, Grymlings Kennel 

Åsa Bäcklin, Nightwish Kennel 

Birgitta Dyani, Zathenas Kennel 

Mats Eriksson, Lilletass Kennel 

Katarina Olsson, Chiwaow's Kennel 

Maria Josefsson, Shanana Kennel 

Svanhild Ingvarsson, Hjortronblommas Kennel 

 Maria Lindmark, Miracles In Action Kennel 

Jenny Ölund, Tjohalias Kennel 

Linda Leastander, Flitwicks Kennel 

Camilla Nilsson, The Small Ones Kennel 

Lena Nevanperä, Kalix 

Linda Lundholm, Skellefteå 

Motion/Förslag på ny beräkning av Topplistan. 

Uppfödarlistan 

 

Föreslår att den ska räknas på detta sätt: 

1a med hp - 2poäng 

2a med hp - 1poäng 

 

Enskild hund som placerar sig räknas på samma sätt som idag. 

Alltså en enskild hund kan max dra in 2 poäng. (1 poäng per bh/bt placering) 

Dock så skall man få tillgodoräkna sig max 5 hundars resultat. 

 

Om man räknar på ovanstående sätt blir det en mycket mer rättvis 

lista där även uppfödare som har sina avkommor utspridda har chans att ta 

en del poäng även om de inte får ihop så många uppfödargrupper. 

Enda krav för att få räknas med i uppfödarlistan borde vara att man deltagit  

med minst en uppfödargrupp. Kravet på att minst tre hundar från uppfödningen  

ska ha placerat sig på bt/bh tas bort. 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Uppfödargrupper konkurrensplaceras inte och kan inte komma 2a.  

”Årets uppfödare” bör verkligen ha lyckats fött upp minst tre hundar som placerar sig i bt/bh 
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Motion 20 
Insänd av:  

Anna Lena Angeria, Björnstigen's Kennel 

Carola Vånsjö & Pia Åström, Grymlings Kennel 

Åsa Bäcklin, Nightwish Kennel 

Birgitta Dyani, Zathenas Kennel 

Mats Eriksson, Lilletass Kennel 

Katarina Olsson, Chiwaow's Kennel 

Maria Josefsson, Shanana Kennel 

Svanhild Ingvarsson, Hjortronblommas Kennel 

 Maria Lindmark, Miracles In Action Kennel 

Jenny Ölund, Tjohalias Kennel 

Linda Leastander, Flitwicks Kennel 

Camilla Nilsson, The Small Ones Kennel 

Lena Nevanperä, Kalix 

Linda Lundholm, Skellefteå 

 

 

Motion/Förslag på ny beräkning av Topplistan. 

Årets Avelshundslista 

 

Föreslår vi skall beräknas på samma sätt som uppfödarlistan och även ha som krav att man ställt en 

avelsgrupp minst en gång. 

 

 

 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Avelshundar kan ha avlidit, skadat sig eller flyttat, men fortfarande ha de vinstrikaste 

avkommorna i landet. 
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Motion 21 
Insänd av:  

Anna Lena Angeria, Björnstigen's Kennel 

Carola Vånsjö & Pia Åström, Grymlings Kennel 

Åsa Bäcklin, Nightwish Kennel 

Birgitta Dyani, Zathenas Kennel 

Mats Eriksson, Lilletass Kennel 

Katarina Olsson, Chiwaow's Kennel 

Maria Josefsson, Shanana Kennel 

Svanhild Ingvarsson, Hjortronblommas Kennel 

 Maria Lindmark, Miracles In Action Kennel 

Jenny Ölund, Tjohalias Kennel 

Linda Leastander, Flitwicks Kennel 

Camilla Nilsson, The Small Ones Kennel 

Lena Nevanperä, Kalix 

Linda Lundholm, Skellefteå 

Motion/Förslag på ny beräkning av Topplistan. 

Tio i topp 

Vad gäller beräkningen på vanliga topplistan så borde poängen på Stora CC 

räknas på samma sätt som för de övriga utställningarna, dvs. efter verkligt antal 

anmälda hundar. 

En omfördelning av hur poängen ska beräknas föreslår vi också: 

                1-10 11-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79  80-  

BIR              6 p    7 p    8 p     9 p    10 p   11 p   12 p   13 p  14 p  

BIM            5 p    6 p    7 p     8 p      9 p   10 p   11 p   12 p  13 p  

2:a bh/bt   4 p    5 p    6 p     7 p      8 p    9 p    10 p   11 p  12 p  

3:a bh/bt   3 p    4 p    5 p     6 p      7 p    8 p     9 p    10 p  11 p  

4:a bh/bt   2 p    3 p    4 p     5 p      6 p    7 p     8 p      9 p  10 p  

5:a bh/bt   1 p    2 p    3 p     4 p      5 p    6 p     7 p      8 p    9 p 

Ovanstående poäng gäller nationella utställningar. Föreslår att vid Internationella utställningar 

skall 2 extra poäng läggas på poängen i tabellen ovan. 

Denna ändring skulle göra topplistan mycket mer jämn, rättvis och spännande 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 

Motivering: Att vinna i stor konkurrens ska ge mer poäng. Internationella utställningar är inte svårare 

eller mer meriterande än nationella och bör ge samma poäng. 
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Motion 22 
Insänd av:  

Anna Lena Angeria, Björnstigen's Kennel 

Carola Vånsjö & Pia Åström, Grymlings Kennel 

Åsa Bäcklin, Nightwish Kennel 

Birgitta Dyani, Zathenas Kennel 

Mats Eriksson, Lilletass Kennel 

Katarina Olsson, Chiwaow's Kennel 

Maria Josefsson, Shanana Kennel 

Svanhild Ingvarsson, Hjortronblommas Kennel 

 Maria Lindmark, Miracles In Action Kennel 

Jenny Ölund, Tjohalias Kennel 

Linda Leastander, Flitwicks Kennel 

Camilla Nilsson, The Small Ones Kennel 

Lena Nevanperä, Kalix 

Linda Lundholm, Skellefteå 

 

Motion/Förslag på ny beräkning av Topplistan. 

Årets Veteran 

 

Föreslår vi skall beräknas som den görs idag med den ändringen att de 5 bästa resultaten räknas, precis 

som på vanliga tio i topp. På så sätt blir listan mer rättvis. Det finns många fina veteraner ute i Sveriges 

"hörn" som inte har ork eller möjlighet att åka långt och på många utställningar. 

 

 

Styrelsen rekommenderar årsmötet att bifalla motionen. 

 

 

 

 

 

 

 


