
Chihuahuacirkelns årsmöte 20120325, Hotell Vätternleden 
 

1. Mötets öppnande,  

Ordförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat 

 

2. Justering av röstlängden 

Deltagarupprop 22 medlemmar + 1 

 

3. Val av mötesordförande, 

Till mötesordförande valdes Lennart Nilsfors 

 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet, 

Till mötesekreterare valdes Ellinor Klingborn Oldenvik 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med ordföranden skall justera 
protokollet  
Till Justeringsmän valdes Lillan Åkerlind och Hanna Krohn 
  

6. Beslut och närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 
1 person  

 
  

7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst  
Årsmötet fastställde att årsmötet utlysts både i Chihuahuabladet och på CC:s hemsida 
 

8. Fastställande av dagordning, 

Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 
9. Styrelsens årsberättelse med balans-och resultaträkning, redogörelse för styrelsens arbete 

samt revisionsberättelsen . 
Ordförande Lennart Nilsfors läste upp verksamhetsberättelsen för 2011. 
Han berättade även att Chihuahua fortfarande är den mest registrerade rasen om man 
Räknar ihop hårlagen. Han berättade även att antalet ögonlysta hundar ökar. 
Hemsidan är inte riktigt klar då det funnits problem  med utrymmet på webbhotellet. 
Rasmonter och rasparad vid Stora Stockholm och My Dog kommer att skötas av  
Utställningskommittén. Han berättade även lite om tvådagarsutställningen 2013 och 
Event i samband med den 
Kassör Roger Wiklund presenterade balansräkningen för 2011och klargjorde att klubbens 
Ekonomi är fortsatt god.  
Revisionsberättelsen gicks igenom och revisorerna beviljar styrelsen ansvarsfrihet.  

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 

10.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen  
Verksamhetsplanen för 2011 har följts, förutom på följande punkter:  
CC deltog en i SDHKs fullmäktige. En styrelseledamot var anmäld, men kunde inte delta pga 
sjukdom.  



 
 
 
En Rasmonter på My Dog i Göteborg kunde inte arrangeras.  
Vid årsmötet beslutades att följande motioner skulle ges styrelsen i uppdrag att arbeta 
vidare med.  
 
Motion nr 6: angående önskan att Tio-i-topp listan skall läggas upp på CCs hemsida.  
Tio-i-topplistan ligger uppe på CCs hemsida.  
 
Motion nr 7: angående besked om budget och regler för arangemang ordnade av 
aktivitetsombuden.  
Ett policydokument har tagits fram och skickats ut till aktivitetsombuden.  
 
Motion nr 8: angående att inaktiva aktivitetsombud borde avsättas.  
Att vara aktivitetsombud är frivilligt och CCs styrelse har inte för avsikt att komma med 
beslut om att aktivt ”avsätta” aktivitetetsombud. Styrelsen har istället fört en dialog med 
aktivitetsombuden om detta. Under året har flera nya aktivitetsombud tillkommit och 
tidigare aktivetetsombud har avsagt sig sitt uppdrag.  
 
Motion nr 9: angående en träff för aktivitetsombuden.  
Ett aktivetetsombudsmöte hölls i samband med Vilsta konferensen och stöttades ekonomiskt 
av CC.  
 
Motion nr 12 samt motion nr 15: angående regler för och uppdatering av uppfödarlistan på 
hemsidan.  
 

 
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 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag om att tillsätta en PR-kommitté 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag om att utarbeta en plan för shopen. 
 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning  
Ordförande 1 år: AnnaLena Angeria 
Ordinarie ledamöter 2 år: Lennart Nilsfors, Roger Wiklund och Ellinor Klingborn Oldenvik 
Ordinarie ledamöter 1 år: Emma Thim, Cecilia Öhman och Björn Hellström 
Suppleanter 2 år: Catrin Welin och Marlene Svegreus 
Suppleanter 1 år: Lillan Åkerlind och Maria Lönnhammar 
Tjänstgöringsordning suppleanter: 1. Maria Lönnhammar 2. Catrin Welin 3. Lillan Åkerlind 
4. Marlene Svegreus 
 

 



14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter  
Revisorer: 
Samuel Carlid och Paula Liukkonen 
Revisorssuppleanter:  Hanna Krohn och Lena Fredriksen 
 

15. Val av valberedning:  
1 år och sammankallande Hanna Krohn 
2 år: Maria Andrén och Maria Jansson 

 
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  
 
Motion 1: 

Motion till Chihuahuacirkelns årsmöte 20120325 

 

Motion gällande att Louise Östh ska bli ständig medlem i Chihuahuacirkeln 

 

Lollo har i många år lagt ner massor av tid och arbete på att hålla räkning, sammanställa och 

presentera Topplistorna i Chihuahuacirkeln. Hon jagar resultat, tjatar och anstränger sig 

utöver det vanliga.  

 

Vi yrkar därför på att Louise Östh ska föräras att bli ständig medlem i klubben. 

Stockholm 2012-02-20 

Lillan Åkerlind 

Hanna Krohn 

 

Styrelsen avslår då det strider mot stadgarna där endast hedersmedlem beskrivs. Förslag om 

hedersmedlem skall efter en enig styrelse föreslås på årsmötet och godkännas där.  

I medlemregister finns endast ständiga medlemmar (ca25) angivna inga heders medlemmar. 

Roger tar reda på vad som gäller, troligtvis kan någon vara hedersmedlem och några ständiga 

medlemmar som betalat en högre medlemsavigt för detta i klubbens begynnelse? 

 

Motion 2:  

Motion till Chihuahuacirkelns årsmöte 2012 

Låsning av topplistebestämmelserna 

Klubben har nu ett väl fungerande system för beräkning av de olika tio i topp-listorna som på 

ett rättvist sätt speglar årets resultat. 

Varje år dyker det upp årsmötesmotioner som vill göra vissa detaljförändringar i 

topplistesystemen, vissa går igenom men de flesta inte. För att skapa stabilitet och möjlighet 

för det fåtal som är tillräckligt intresserade för att planera framåt att göra det, föreslår vi att 



Chihuahuacirkeln ska låsa sina topplisteregler för en treårsperiod, dvs inga förändringar kan 

göras innan 2015-01-01, i praktiken på årsmötet 2015. 

Detta kommer att göra att medlemmarna äntligen hinner lära sig reglerna innan de ändras 

igen och i ärlighetens namn även spara väldigt mycket årsmötestid  

 

Svenska Kennelklubben har låst sina utställningsbestämmelser till 2016-12-31 och därför 

kommer det inte att dyka upp några regeländringar innan dess.  

Förslag: Regelsystemen för samtliga topplistor fastställs enligt 2011 års regler och låses för 

förändringar fram till årsmötet 2015.  

Samuel & Gabriella Carlid 

Årsmötet bifaller motionen 

 

Motion 3: 

Motion till Chihuahuacirkelns årsmöte söndagen den 25 mars 2012 

Insänd av: Erin Stoll 

 

Härmed föreslås att årsmötet ger Chihuahuacirkelns styrelse i uppdrag att under 2012 

undersöka möjligheterna för ändrade registreringsbestämmelser för merle på chihuahua. 

Detta för att förhindra att så kallade kryptiska merles medvetet eller omedvetet fortsätter 

inom aveln. 

 

Bakgrund 

 

Defekter i både enkel och dubbel uppsättning 

Merlegenen orsakar allt från problem med hörsel och syn (dövhet, förminskade ögon, 

frånvaro av ögon) till hjärtfel, skelettproblem, utvecklingsrubbningar och 

reproduktionsstörningar. Det har framkommit att skillnaden mellan heterozygota merles och 

homozygota merles när det kommer till sjukdomsanlag är liten. Det vill säga, både enkla och 

dubbla merles är utsatta för de defekter som följer med anlaget1. 

                                                           
1
 Retrotransposon insertion in SILV is responsible for merle patterning of the domestic dog, Departments of 

Pathobiology and Small Animal Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Texas 

A&M University 2005 . 



 

Lagstiftning 

Jordbruksverket har i ett uttalande från 2011 noterat att avel med merle inte är förenligt 

med gällande djurskyddslagstiftning2.  

1 Retrotransposon insertion in SILV is responsible for merle patterning of the domestic dog, 

Departments of Pathobiology and Small Animal Clinical Sciences, College of Veterinary 

Medicine and Biomedical Sciences, Texas A&M University 2005 . 

1 ”Jordbruksverket anser inte att de finns lagmässigt utrymme att använda två individer med 

anlag för merle i avel med varandra, eftersom detta med stor risk leder till sjukdom eller 

funktionshinder hos avkomman. I och med att även heterozygoter kan drabbas av sjukdom 

eller funktionshinder anser dessutom verket att avel med ett föräldradjur med anlag för 

merle är tveksamt. I det fall där även denna typ av avel leder till medfödda defekter på 

avkomman, sker överträdelser av gällande bestämmelser om avel med hund." 

 

Kryptiska merles 

Det finns flera exempel på kryptiska merles som används i aveln idag. Hundar som inte 

registrerats som merle och som heller inte ser ut att vara merle, men som bär anlaget dolt. 

Dessa individer registreras vanligen som solid färg, och ser solida ut. Men de kan följaktligen 

lämna merleavkomma. Risken med kryptiska merles är uppenbar i en ras som chihuahua 

med så många tillåtna färger. Det finns en risk att anlaget ”tappas bort” om kryptiska merles 

inte registreras som merles, och därmed får en oönskad spridning.  

 

Exempel: En kryptisk merle paras med en hund utan anlag för eumelanin = endast ljusa 

avkommor föds. Av dessa blir omkring 50 procent av avkomma själv merle – i detta fall 

möjligen nya kryptiska merles, som registreras sannolikt som solida. Nu har vi två 

generationer kryptiska merles som bär anlaget och kan lämna det vidare.  

Nuläge 

- På senare tid har antalet merleavkommor som (istället för att registreras som merle) 

registreras som godkända färger ökat, troligen som en effekt av ändringen i rasstandarden.  

 

                                                           
2
 ”Jordbruksverket anser inte att de finns lagmässigt utrymme att använda två individer med anlag för merle i 

avel med varandra, eftersom detta med stor risk leder till sjukdom eller funktionshinder hos avkomman. I och 

med att även heterozygoter kan drabbas av sjukdom eller funktionshinder anser dessutom verket att avel med 

ett föräldradjur med anlag för merle är tveksamt. I det fall där även denna typ av avel leder till medfödda 

defekter på avkomman, sker överträdelser av gällande bestämmelser om avel med hund." 



- För chihuahua finns i nuläget inga restriktioner från SKK när det kommer till registrering av 

merleavkommor. 

 

Motivering  

Merle är visserligen ett diskvalificerande fel i rasstandarden sedan 2010, och SKK’s 

avelskommitté avråder från avel med två merlehundar. Det strider också mot gällande 

lagstiftning. Men det står fortfarande var och en fritt att bedriva avel med anlaget i enkel 

uppsättning.  

Mot bakgrund av detta samt ovanstående bakgrundsbeskrivning (även heterozygota 

avkommor blir sjukliga, risken för oavsiktlig avel med kryptiska merles etcetera) anser jag att 

rasklubben bör verka för att begränsa avel med merle i största möjliga utsträckning.  

Det finns möjlighet för klubben att ansöka om ändrade registreringsbestämmelser för merle. 

Prazsky Krysarik klubben har sedan 2012-01-01 fått nya registrerings-bestämmelser för 

merle3. De nya bestämmelserna innebär bland annat att röda och gula valpar efter en 

merlefärgad hund får avelsförbud. Det borde inte vara någon svårighet att få en likvärdig 

bestämmelse godkänd även för chihuahua då färgvariationen i vår ras.  

Registreringsbestämmelsen skulle exempelvis kunna leda till att avkommor från en 

kombination där ena föräldern är merle får avels- eller registreringsförbud om den förälder 

som inte är merle är något annat än svart/choklad, alltså likvärdigt med de 

registreringsbestämmelser som finns för collie (dvs. avel med en merlehund sker endast med 

trefärgad förälder, och sobelavkommor ur en sobel/merle-kombination är belagda med 

avelsförbud). Samt att alla avkommor ur en kombination merle/svart eller choklad som inte 

själva är svarta/chokladfärgade får avelsförbud. På så vis elimineras risken att kryptiska 

merles går vidare i aveln.  

 

3 " Registreringsförbud för avkomma efter två merlefärgade hundar samt avelsförbud för röd 
eller gul avkomma efter merlefärgad hund parad med röd eller gul hund.” 

Årsmötet bifaller motionen 

 

 

 

 

 

                                                           

 



18. Mötet avslutas! 

 

 

Ordförande/ Lennart Nilsfors  Sekreterare/Ellinor Klingborn Oldenvik 

 

Justeringsman/ Lillan Åkerlind  Justeringsman/ Hanna Krohn 

 

 

 
 


