
Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro 

Brukshundklubbs lokaler 

 

1. Mötets öppnande 

Orförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat. 

Deltagarupprop 39 medlemmar +1 

 

2. Justering av röstlängden 

Deltagarupprop 39 medlemmar +1 

 

3. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Samuel Carlid. 

 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet 

Till mötessekreterare valdes Ellinor Klingborn Oldenvik. 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med 

ordföranden skall justera protokollet 

Till justeringsmän valdes Roger Wiklund och Malin Muschött Miks. 

 

6. Beslut och närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens 

medlemmar. 

 

1 person 

 

7. Fråga om årsmötet blivitstadgeenligt utlyst 

Årsmötet fastställde att årsmötet utlysts i tid. Annons i CB 4, 2010 

och på hemsidan. 

 

8. Fastställande av dagordning 

Dagordningen faställdes och godkändes 

 



9. Styrelsens årsberättelse med balans-och resultaträkning, 

redogörelse för styrelsens arbete samt revisionsberättelsen 

Ordförande Lennart Nilsfors läste upp verksamhetsberättelsen för 

2010. 

Kassör Roger Wiklund berättade om Raskonferansen klubben höll i 

hösten 2010. Informerade om att klubben bytt bokföringsprogram. 

Han presenterade även balansräkningen för 2010. Paula Liukkonen 

protesterade emot för höga kosnader för klubbens tidning. Enl 

styrelsebeslut så ska tidningen få kosta lite mer då det är ett sätt 

att ge medlemmarna lite tillbaka. Revisionsberättelsen gicks 

igenom och revisorerna beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit 

styrelsen 

Styrelsen har under 2010 ej gett ut chihuahuahandboken, det har 

inte funnits tid och tillräckligt engagemang.  

 

Motion nr 7 från förra årsmötet att förlägga Stora CC på samma 

plats, Vilsta, varje år fr o m 2013 har inte jobbats på än.  

Moniqa Persson framställde önskan om återkommande 

uppfödarkonferanser, vilket kommer att diskuteras i styrelsen 

 

Diplom för 10 i topplistehundarna togs fram av Anita Järnestam 

Nielsen och Louise Östh, klubben bekostar materialet. 

 

11. Beslut om ansvarsfriehet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att följa revisorernas råd om ansvarsfrihet för 

styrelsen för det gågna året. 

 

12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan, styrelsens 

budgetplan samt beslut om avgifter för kommande år. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag till 

verksamhetsplan. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag till budgetplan. 



Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag på oförändrade 

medlemsavgifter 2011 

 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 

styrelsen, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Ordförande 1 år: Lennart Nilsfors 

Ordinarie ledamöter 2 år: Björn Hellström, Emma Thim, Cecilia 

Öhman. 

Ordinarie ledamöter 1 år: Roger Wiklund, Daniel Miks, Ellinor 

Klingborn Oldenvik 

Suppleanter 2 år: Maria Lönnhammar, Lillan Åkerlind 

Suppleanter  1 år: Catrin Welin, Kristina Dahlgren 

Tjänstgöringsordning suppleanter: 1 Maria Lönnhammar, 2 Catrin 

Welin, 3 Kristina Dahlgren, 4 Lillan Åkerlind 

 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Revisorer: Samuel Carlid, Paula Liukkonen 

Revisorssuppleanter: Hanna Krohn, Lena Fredriksen 

 

15. Val av valberedning 

Valberedning: Petra Palkio, Lori Engstrand, Gabriella Carlid 

 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

Punkterna 13-15 förklarades omedelbart justerade. 

 

17. Övriga ärenden och motionersom av styrelsen hänskjutits till 

årsmötet eller som senast tre veckor innan årsmötet skriftligen 

kommit styrelsen 
Från Louis Östh 
Domarkritiker som inte inkommit till Anette Linde inom en månad efter 
utställning så måste hon kontakta Anita Järneström Nilsen som tar kontakt 
med vederbörande klubb. 
Årsmötet beslutade att avslå motionen. 
 
 
Från Louis Östh 
Avelsdjuren skall vara utställda med minst en 2 el 3 i kvalitet innan avel. 
Årsmötet beslutade att avslå motionen enl SKK regestreringsregler 
 
 



Från Carina Ekwall 

Chihuhuahua Cirkelns inofficiella utställningar ska poängräknas till vinstrikastelistan. 

Motivering:  

Eftersom CC i första hand kommer ha uppfödare som domare kommer kunskapen om just 

rasen att vara hög.För att ge utställningarna mer “status” och dra fler anmälningar vilket 

också gynnar klubben. 

Årsmötet beslutade avslå motionen då inoff utställningar ska var ett roligt inslag och inte så 

tävlingsinriktat. 

 

 

Från Carina Ekwall 

Ta bort kravet att man måste ha en uppfödargrupp på utställning gällande poängräkningen 

för vinstrikaste uppfödare. 

Motivering: poängräkningen visar ingenting hur vinstrik uppfödaren faktiskt är då det “bara” 

gäller att få till en uppfödargrupp på utställning. 

Förslag: Räkna bara bästa hane och tikplaceringar.    

Årsmötet beslutade avslå motionen 

 

Från Carina Ekwall 

Ta bort kravet att man måste ha en avelsgrupp på utställning gällande poängräkningen för 

vinstrikaste avelshund. 

Motivering: poängräkningen visar ingenting hur vinstrik avkommorna till avelshunden faktiskt 

är då det “bara” gäller att få till en avelsgrupp på utställning. 

Förslag: Räkna bara bästa hane och tikplaceringar. 

Årsmötet beslutade avslå motionen 

 

Från Petra Palkio, Sofia Karlsson, Felippa Kamm, Seija Leinonen 

Medlemmar önskar att Tio-i-topp listan skall först och främst läggas upp på CC´s hemsida. 

Därigenom blir resultaten alla medlemmar tillhanda och man slipper leta information från 

olika ställen. (Chiforum har inte med rasklubben officiellt att göra och alla medlemmar är ej 

användare utav chiforum.se). 

Årsmötet belutade bifalla motionen 

 



Från Petra Palkio, Sofia Karlsson, Felippa Kamm, Seija Leinonen 

Aktivitetsombuden måste få klara besked om deras budget och därigenom få veta vad vi kan 

erbjuda våra medlemmar. Klubbens pengar är medlemmarnas. Så som systemet fungerar i 

praktiken i dag uppstår många frågetecken (vem ska man kontakta, inom vilken tidsram, 

hurudana aktiviteter får vi ordna, skall ombud sköta medlemmars pengar via sina egna 

konton, när CC har ett eget konto som borde kunna användas). 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram förslag 

 

 

Från Petra Palkio, Sofia Karlsson, Felippa Kamm, Seija Leinonen 

Inaktiva aktivitetsombud borde avsättas. Det är ingen bra PR för klubben att dessa hänger 

kvar (kontaktuppgifter finns kvar på hemsidan). Vi föreslår att CC har en aktivitetsombuds 

koordinator som t.ex. kontaktar ombuden regelbundet. 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram förslag 

 

Från Petra Palkio, Sofia Karlsson, Felippa Kamm, Seija Leinonen 

Aktivitetsombud föreslås ha en egen träff (t.ex. i samband med Stora CC) var ombud kan 

träffas, utbildas och ge varandra inspiration. 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram förslag 

 

Från Petra Palkio, Sofia Karlsson, Felippa Kamm, Seija Leinonen 

Styrelsen måste bli bättre på att delge medlemmarna information via hemsidan. 

Medlemmar upplever att styrelseledamöter och ordinarie medlemmar i styrelsen ignorerar att 

svara på e-post, vilket ger en oproffsig bild av vår klubb när man antagit sig en så viktig roll. 

Årsmötet ansåg inte detta vara en motion utan kritik vilket styrelsen ska ha i åtanke 

 

Från Petra Palkio, Sofia Karlsson, Felippa Kamm, Seija Leinonen 

Uppfödare som uppenbart fuskar med registreringar och stamtavlor skall ej få stå kvar på 

uppfödarlistan (när det finns åtal). 

Årsmötet beslutade avslå motionen då detta styrs av diciplinämndens beslut. (SKK) 

 

Från Petra Palkio, Sofia Karlsson, Felippa Kamm, Seija Leinonen 



Uppfödarlistan på hemsidan måste uppdateras (kontaktuppgifter, hemsidor vars länkar inte 

fungerar), då ett flertal inte ens föder upp rasen längre. 

Årsmötet beslutade bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att utarbeta rutiner för detta. 

 

Från Denise Bertilsson Grubbagårdens Kennel 

Med anledning av valphänvisning på ras klubbens hemsida. 

Jag skulle önska att klubben ser över reglerna för valphänvisning samt regler för att få 

annonsera valp kull på hemsidan. 

Det gäller punkten om att föräldradjuren skall vara utställda. 

Detta försvårar på många sätt för oss medlemmar som på alla vis är minst lika seriösa i vårt 

avelsarbete som utställarna. 

Men av olika anledningar inte kommit ut på utställningar fast trots detta har ett brett synsett 

på vad som är en  bra representant för rasen. 

Vår tik är patella undersökt UA, hon har en sund mentalitet, tillgänglighet och framåtanda. 

Hon är också av mycket god typ exteriört sett. 

Hon är väger 2.4 kg och är självfödande.  

Hon vill dock inte ställas på något bord och är inte utställningstränad och således inte utställd. 

Detta behöver inte betyda att hennes avkomma är mindre bra eller hur? 

Men vi tvingas annonsera på blocket då vår egen rasklubb satt upp regler som inte fungerar 

för just denna hund. 

Det är narturligtvis inte bra för oss och vi känner att rasklubben inte ser till medlemmarnas 

intressen om inte medlemmens intresse råkar vara utställning. 

*Jag betalar medlems avgift till chihuahua cirkeln och får stå med på uppfödar listan. 

*Jag registrerar mina valpar hos SKK. 

*Jag följer upp och utvärderar varenda avkomma som kommer från vår kennel och alla 

avkommor vi har fött upp är patella undersökta UA hitills. 

*vi jobbar också aktivt för att få fram att chihuahua är så mycket mer än "sällskapshund för 

utställning" och kräver mental och fysisk stimulans som vilken stor hund som helst. 

 Är rasklubben endast till för utställare? eller finns det plats även för oss som tränar lydnad 

och spår Etc. 

 Jag tycker också att utställning är bra och nödvändigt för att rasstandard ska kunna hållas 

och avelsarbetet föras framåt. 

Men då chihuahua ännu inte ingår i några bruksprov eller MH test så gynnar det endast typ = 

utseende och jag kan inte tycka att det säger något om hundens mentala status samt 

hälsostatus och således inte ensidigt kan visa på ett fullgott avels arbete. Det finns mer att se 

till än så. 

  

Min förhoppning är att vi tar bort regeln om att föräldra djuren skall vara utställda för 

valphänvisning och håller oss till det som är minst lika viktigt som hälsostatus  

det vill säga knän, skallben, bett/tänder, tillgänglighet och mentalitet. 

Årsmötet beslutade avslå motionen. 

 

Från Louise Östh 

Vi vill att Chihuahuacirkeln skall köpa ut all julmat till julbordet på 



Stora Stockholms utställningen,så ingen skall känna att man inte har haft 
något med sig så vågar dom inte gå dit och äta. 
Men man kan anmäla sig så dom vet på ett ungefär hur mycke dom skall handla. 
Det borde finnas en festkommite' eller liknande. 
 
Årsmötet beslutade avslå motionen 
 

 

Från Cecilia Öhman, Emma Thim, Lisa Thim, Maria Andrén 

Som valp köpare kan det vara oerhört svårt att veta vilken kennel man ska vända sig till då det 
finns en uppsjö av dem. För att underlätta för valp köparen kan det vara viktigt att Chihuahua 
Cirkeln kan stå bakom för vägledning till bra kennlar.  
 
1. Uppfödare ska vara medlem i Chihuahua Cirkeln och medlemsavgift för kalenderåret ska 
vara betald. 
2. Uppfödare som önskar stå på listan anmäler själv sitt intresse. Likaså anmäler uppfödaren 
om han/hon inte önskar kvarstå. Ny lista presenteras varje år i ----- månad. Nya uppfödare 
sätts upp på listan senast i ----- månad det kalenderår reglerna uppfyllts. 
Uppfödare på uppfödarlistan ska vara ”aktiva” d v s ha kontinuerlig uppfödning. Vet 
man att man inte kommer att ha några valpar på ett eller två år kan man vara 
borttagen/vilande men komma tillbaka när man vill.  
3. Uppfödaren ska följa Chihuahua Cirkelns Regler för Valphänvisning.  
4. Skicka in ifylld valpkull enkät till avelskommittén, efter varje registrerad kull. 
5.Uppfödare ska följa Chihuahua Cirkelns RAS. 
6.Uppfödarens hemsida ska klart ange kennelnamn på hundarna och/eller reg.nr. 
 
Årsmötet beslutade avslå motionen men gav styrelsen i uppdrag att utarbeta regler. 
 
 

Från Samuel Carlid, Louise Östh 

Nytt poängsystem för Årets Korthår/Långhår 

Påverkar även poängberäkningen för Årets Veteran, Årets Uppfödare och Årets Avelshund. 

Syfte med motionen 

- Att anpassa Chihuahuacirkelns topplisteberäkningar till SKKs nya utställningsbestämmelser.  

- Bättre balans mellan små och stora utställningar.  

- Bättre balans mellan individuella hundar och uppfödar-/avelsgrupper på respektive topplista. 

System i dag 

Dagens topplistesystem ger 6p till BIR och 5p till BIM. Därefter ges 4,3,2,1p till placeringarna 

2-5. Dessa poäng ges när det är 1-10 deltagande hundar och ökas sedan med 1p för var femte 

deltagande hund vilket som exempel ger 20p till en BIR-vinnare när 80 vuxna hundar deltar. 

Förslag 

I och med de nya utställningsbestämmelserna placeras det numera endast fyra hundar istället 

för som tidigare fem. Därför bör alla poäng minskas med 1 vilket ger en grundpoäng på 5p för 



en BIR-hund och 1 poäng för en fjärdeplacering. Anledningen till detta är att sänka de 

individuella hundarnas poäng vilket ger en bättre balans på uppfödar- och avelslistorna. 

Höj poängen med 1 vid var sjunde deltagande hund istället för som i dag var femte. Detta ger 

bortsett från poängminskningen i förslag 1 även till följd att det inte blir lika stor skillnad 

mellan stora och små utställningar. Det gör det enklare att placera sig högt på listorna utan 

att vara beroende av att gå bra på just de 2-3 största utställningarna under året. En enskild 

domares åsikt bör inte avgöra hela årets tävlan. 

Om CERT tilldelas en oplacerad hund (dvs om alla fyra placerade hundar redan är Svensk 

Utställningschampion) tilldelas CERT-hunden poäng motsvarande en femteplats, dvs en poäng 

mindre än för placering fyra. 

Hunden får som tidigare tillgodoräkna sina fem bästa utställningar under året. 

Eftersom poängen för Årets Korthår-/Långhår används även vid beräkningen av Årets Veteran, 

Årets Uppfödare och Årets Avelshund kommer dessa topplistor att påverkas utifrån 

ovanstående förslag. 

Årsmötet beslutade bifalla motionen 

 

Från Anita Järneström, Louise Östh 

Vi tycker att vi skall få en medlemsmatrikel utskickad till medlemmarna varje år. 
 
Årsmötet beslutade avslå motionen 

 

Från Louise Östh 

Vill att vi skall dela avelslistan på tio i toppen ,så vi får en korthårig 
och en långhårig 

Årsmötet beslutade avslå motionen 

 

Från Anita Järneström 

Motion 10 i topp listan 
 Angående leasinghundar på 10 i topplistan. tycker vi att  de ej skall vara med. Även om 
uppfödaren till denna hund finns med i cc medlemsskap den har ju lånat ut sin hund till annan 
uppfödare 

 

Årsmötet beslutade avslå motionen 
 
 
 
 

 

 



Från Louise Östh 

Tio i topp Avelslistan och Uppfödarlistan: 
Man skall skicka in resultaten till mig ,för att hjälpa mig att kunna 

räkna poängen. 
 

Årsmötet beslutade avslå motionen men det bestämdes att resultat ska ut på hemsidan. 
 
 
 
Från Louise Östh 

a/ Det här vill jag att ni lägger fram till SKK: 
När en hund har tagit sina 2 cert men inte har åldern inne för 
championat,så blir det cert stopp till åldern är inne. 
Så inte samma hund plockar alla cert. 
 
b/ Angåeende PL (patella status)så vill nog fler se allt resultat på benen, 
dom kan väl skriva ut tex (1,1). 
 
Årsmötet beslutade attavslå del a och bifalla del b, önskemål om detta kommer att framföras 
till SKK 
 
 
 
Från Louise Östh 

Tio i topp valp: 

Skall man vara med på listan så skall man skicka in resultaten till 
mig,oavsett om man blir oplacerad. 
Jag vill veta alla resultat ,om det skall bli utslagning om någon har lika 
poäng 
 
Årsmötet bslutade avslå motionen, det är i eget intresse att se till att resultaten kommer in. 
 
 
 
Från Louise Östh 

Utse någon att fixa mig en katalog från alla utställningar som inte jag är på. 
Helst med resultat i. 
Eller kopia på resultatlistan. 

Det går lika bra att fota av katalogen och maila mig. 
 
Årsmötet beslutade att avslå motionen 
 
 
 
 

 

 

 



Från Lillan Åkerlind  

Motion angående Tio-i-topplistan för valpar 

Då valparnas resultat inte registreras och visas centralt hos SKK innebär det ett stort 

merarbete för Louise Östh att färdigställa Tio-i-topp för valpar. 

Mitt förslag är att enbart de valpresultat som skickas in till Louise Östh ska räknas och att det 

således är valpägarens ansvar att se till att de inkommer. 

Årsmötet beslutade avslå motionen 

 

Från Carina Ekwall, Bagarmossen. 

  

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 och få in tillförlitligt 

resultat. 

Årsmötet beslutade att avslå motionen 

 

18. Som sista punkt berättade Cecilia Öhman om sitt arbete 

med RAS. 

Pl beräkningar 

Ögonlysning, intervaller 

Mentalitet 

Exteriör 

Kejsarsnitt 

Hanhundsanvändning 

 

 

 

 

 

 

 



19. Mötets avslutande 

Lennart Nilsfors förklarade mötet avslutat 

 

 

Mötesordförande    Vid protokollet 

……………………………………  …………………………… 

Samuel Carlid    Ellinor Klingborn Oldenvik 

 

Justeras    Justeras 

………………………………….  …………………………….. 

Roger Wiklund    Malin Muschött Miks 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deltagarlista vid årsmötet 2011 
 

Eric Welin   Cecilia Öhman 
Lillan Åkerlind   Charles Mathew (ej medl) 
Hanna Krohn   Ewa Ruth-Askeblad 
Ellinor Klingborn Oldenvik  Pirjo Ahlgren 
Gunilla Dahlin   Ida Larsson 
Anne-Sofie Malm   Helena Johansson 
Kristina Gustavsson  Ingela Rosengren Krantz 
Jeanette Sävlund   Märta Isaksson 
Arne Blomgren   Louise Östh 
Seija Leinonen   Leif Linde 
Anette Linde   Maria Lönnhammar 
Lena Fredriksen   Lori Engstrand 
Malin Muschött Miks  Daniel Miks 
Lennart Nilsfors   Roger Wiklund 
Gabriella Carlid   Samuel Carlid 
Petra Palkio   Sofia Karlsson 
Maria Jansson   Anita Järneström Nielsen 
Jamie-Lynn Mc Coy   Catrin Welin 
Emma Welin   Moniqa Persson 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


