
Protokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20140309 i  Stockholm, STOKKS 

lokaler på Rindögatan 

 

1. Mötets öppnande 

Orförande AnnaLena Angeria förklarade mötet öppnat.  

 

2. Justering av röstlängden 

Deltagarupprop 31 medlemmar +1 

 

3. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Per-Inge Johansson. 

 

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 Hanna Krohn och Lillan Åkerlind. 

 

6. Beslut och närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens 

medlemmar. 

 

1 person 

 

7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet fastställde att årsmötet utlysts i tid. Annons i CB 4 2013 

och på Klubbens hemsida. 

 

8. Fastställande av dagordning 

Dagordningen faställdes och godkändes 

 

9. Styrelsens årsberättelse med balans- och resultaträkning, 

redogörelse för styrelsens arbete samt revisionsberättelsen 



Ordförande AnnaLena Angeria läste upp verksamhetsberättelsen 

för 2013. 

Kassör Roger Wiklund presenterade även balansräkningen för 

2013 och berättade att medlemsantalet minskat något. 

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 2013 ej gett ut chihuahuahandboken, det har 

inte funnits tid och tillräckligt engagemang. Styrelsen hade också i 

uppdrag att se över registreringsbestämmelser för merlefärgade 

chihuahuor, arbete fortsätter med nya styrelsen. 

 

 

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 2014 

Årsmötet beslutade att styrelsen ska gå igenom raskompendiet 

inför höstens domarkonferans. 

Årsmötet beslutade att styrelsen skall se över möjligheter till en 

rasbunden uppfödarutbildning. 

 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 

styrelsen, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Ordförande 1 år: Maria Andrén, (nyval) 



Ordinarie ledamöter 2 år: Patricia Thern, Tina Leiding, Catrin Welin 

Ordinarie ledamöter 1 år: Björn Hellström, Lillan Åkerlind, Helene 

Adielsson 

Suppleanter 2 år: Erin Stoll, Roger Wiklund 

Suppleanter  1 år: Maria Lönnhammar, Gunilla Ryhle 

Tjänstgöringsordning suppleanter: 1 Maria Lönnhammar, 2 Roger 

Wiklund, 3 Erin Stoll, 4 Gunilla Ryhle 

 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Revisorer: Samuel Carlid, Paula Liukkonen 

Revisorssuppleanter: Ulrika Thunberg, Lena Fredriksen 

 

15. Val av valberedning 

Valberedning: Sammankallande Hanna Krohn,  

AnnaLena Angeria 2 år, Ellinor Klingborn Oldenvik 1 år 

 

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 innan årsmötet skriftligen 

kommit styrelsen tillhanda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Motion 1 

Motion om verksamhetsplaner och om medel till regionerna att verkställa 
godkända planer  
Regionerna (aktivitetsombud) kan skicka in verksamhetsplan som godkänns 
(helt eller delvis) av årsmötet. Utifrån planen får regionen/regionerna beviljat 
en pott för att kunna genomföra sina aktiviteter (så att man slipper söka ett 
evenemang i taget).  
Detta för att underlätta planering, budgetering och genomförande av 
aktiviteter för verksamhetsåret och för att klubben ska ha ökad tillsyn och 
inflytande i regionernas arbete.  
Petra Palkio  
 
Styrelsen avslår motionen.  

Tanken att lämna in en årsplan är för att styrelsen ska kunna ge 
klartecken för kommande aktiviteter. När aktiviteten planeras så 
kan aktivitetsombudet bara höra av sig till kassören som då redan 
har varit med och granskat planeringen i styrelsen. Att lämna ut 
handkassor är bara ett extra jobb för kassören att ta hand om. 
 
 
 
 
Motion 2 

 
 Motion till Chihuahuacirkels årsmöte 2014  
Vi har många duktiga aktivitetsombud i klubben. För att uppmuntra och hjälpa  
dem i deras arbete planera och ordna aktiviteter i sina regioner föreslår jag att  
klubben ger ekonomiskt stöd.  
Låta dem förvalta 5000 kr/år som ska redovisas med kvitton i slutet av året.  
Också ge en möjlighet att ansöka mera pengar till exempel för lokalhyra,  
ersättning för föreläsare och dylika sammanhang.  
AU-beslut kan göras i sådana fall för att göra väntetiden kortare.  
Pengarna kan tas från sparkontot.  
Hållsta 2014.02.12  
Paula Liukkonen  
 
Hänvisar till motion 1  Styrelsen avslår motionen.  



Tanken att lämna in en årsplan är för att styrelsen ska kunna ge 
klartecken för kommande aktiviteter. När aktiviteten planeras så 
kan aktivitetsombudet bara höra av sig till kassören som då redan 
har varit med och granskat planeringen i styrelsen. Att lämna ut 
handkassor är bara ett extra jobb för kassören att ta hand om. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Motion 3 
 

Då de miniatyr vandringspriser för BIR och BIM som vi tidigare delat ut på 
specialen tagit slut, önskar jag att årsmötet tar upp frågan att införskaffa nya. 
Det kan ju tex vara en platta med kort och långhårig chihuahua som är graverat 
med Bir/Bim och årtal, det som jag tycker är viktigast är att vinnarna får behålla 
något som minne över att dom vunnit ett vandringspris, vet att det är mycket 
uppskattat.  
 
Bästa hälsningar  
Anita Järneström Nilsen och Louise Öst  
 
Styrelsen avslår motionen 
 
 Överlåter den till nästa styrelses utställningskommitteé att  

försöka hitta några liknande priser då det är ett väldigt fint minne 

att skänka. 

 

 

 

 

 



Motion 4 

 Motion til Chihuahuacirkelns årsmöte 2014-03-09:  
Motion gällande tydligare information kring avel med föräldrar som har PL-grad 
över 0:  
Chihuahuacirkelns rekommendationer gällande PL, att föräldrarna får ha 
maximalt PL 2 tillsammams, bör kompletteras med information kring 
eventuella konsekvenser av att använda hundar med PL i avel.  
Så länge inte CC rekommenderar att avla på patellafria hundar bör CC tydligt 
informera våra medlemmar/uppfödare om konsekvenserna av att sälja en valp 
som har förälder med PL-grad över 0. Om valpen utvecklar en PL-grad över 0 
har köparen rätt till att få en eventuell operationskostnad / rehab ersatt av 
uppfödaren då inga försäkringsbolag täcker denna operation pga vårt 
avelsprogram. Försäkringsbolagen håller här en hårdare linje än vad rasklubben 
gör pga vårt avelsprogram varvid vi bör vara tydligare i vår information kring 
detta för att informera och skydda våra medlemmar/uppfödare.  
Jag motionerar om:  
Information om försäkringsbolagens regler bör stå med i Ras och på hemsidan 
då våra nuvarande regler gällande PL inte harmoniserar med 
försäkringsbolagens regler då vi har ett avelsprogram.  
Mvh  
Karin Hellström  
 
 
Motionen avslås.  

Styrelsen anser det vara ett uppfödaransvar och inte klubbens 

ansvar. 

 

 

 

 

 

Motion 5 

 Motion till Chihuahuacirkelns årsmöte  
Vi föreslår att det, liksom för utställningshundar, årligen utses ”Årets 
Chihuahua” inom agility, rallylydnad, lydnad, freestyle, HTM (heelwork till 
musik), viltspår samt ”Årets Allroundchihuahua”.  
Vi föreslår då också att de10-i-topp listor inom ovanstående discipliner som nu 
administreras på Facebook-gruppen ”Aktiv Chihuahua” blir Chihuahuacirkelns 



offentliga listor och fortsättningsvis även läggs upp och uppdateras 
kontinuerligt på Chihuahuacirkelns hemsida under egen flik/rubrik. Under 
denna rubrik kan man lägga upp de olika grenarna som egna rubriker/länkar, 
samt en kort beskrivning av hur grenen går till. Uppdateringarna och all 
bakgrundsinformation kan ombesörjas av oss som redan nu administrerar 
listorna på ”Aktiv Chihuahua” (Eva Thorell och Sandra Engström).  
Poängberäkningen får ses över och vid behov justeras efter något år om det 
visar sig vara brister i den. För att tävla om Årets allround chihuahua måste 
hunden uppnått minimumresultat i minst 3 grenar där förutom ovanstående 6 
grenar också utställning inräknas.  
Vi tror att ett uppmärksammande av övrig hundsport inom rasen skulle 
stimulera många chihuahuaägare till nya aktiviteter och visa att chihuahuan är 
en mycket allsidig och användbar hund. Det skulle också kunna få en ny grupp 
presumtiva köpare att intressera sig för vår ras. Chihuahuacirkeln har ju till 
uppgift att främja avel och utbredning av chihuahua och vi tror detta är helt i 
linje med den intentionen.  
Det kan nämnas är att det i skrivande stund finns 34 chihuahuor som tävlat 
officiellt i någon av ovanstående grenar, en siffra som fördubblats under 2013 
jämfört med föregående år. Utöver dessa finns det många nya ekipage som 
ännu inte startat officiellt och även många som startat inofficiellt. Av de 22 
hundar som finns med på de olika 10-i-topp listorna (flera hundar tävlar i flera 
grenar) är 13 utställda med EXC eller bättre (8 CK/CERT och 1 CH) vilket också 
visar att man inte behöver välja utan både kan vara snygg och smart!  
2014-01-20  
Eva Thorell och Sandra Engström  
Ida Björkman, Annica Vidman, Miriam Pettersson, Erin Stroll, Jenny Öhlund  
 
 
Motionen avslås  
Hänskjuts till kommande styrelse. Motionen är intressant och värd att jobbas 
på. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 Motion 6 
 
 Motion gällande att CC tar fram eget material till uppfödare vid kullar:  
Vore önskvärt om vi i klubben tar fram ett häfte rörande vår ras som kan 
beställas av uppfödare i samband med kullar, gärna tillsammans med ett 
valppaket.  
I broschyren bör det tas upp grundläggande information kring vår ras 
såsom hälsoprogram, undersökningar som bör göras (Patella-kollen, 
ögonlysning), matnyttiga tips, reklam för vår rasklubb, aktiviteter och 
information kring medlemskapet och CB. Allt från basfakta 
(vaccinationer, utfodring, tips) till rasspecifik information såsom 
patellastatus. Längst bak i häftet finns även rasstandarn bifogad.  
Vet att en del andra raser har detta vilket är trevligt. Ser gärna att denna 
broschyr levereras i en liten väska/kasse av något slag med klubbens 
logga på med innehåll som t ex valp-koppelset, leksak, plastficke-bok 
med vår logga på osv.  
Denna kasse inkl broschyren kan uppfödare som är medlemmar i CC 
och står med på hemsidan beställa (en avgift som täcker kostnaden är 
ok om klubben ej har kassa till detta) i samband med valpkull.  
Vänlig hälsning  
Karin Hellström  
 
 
Motionen avslås.  
Detta är ett uppfödaransvar/ intresse att informera sina valpköpare. Klubben 
har broschyrer om rasen som ev skulle kunna rekvireras eller skickas ut till 
"valgåvomedlemskapsmedlemmar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. Mötets avslutande 

AnnaLena Angeria tackade mötets orförande Per-Inge Johansson 

och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Mötesordförande   Vid protokollet 

……………………………………  …………………………… 

Per-Inge Johansson   Ellinor Klingborn Oldenvik 

 

Justeras    Justeras 

………………………………….   …………………………….. 

Lillan Åkerlind    Hanna Krohn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deltagarlista vid årsmötet 2014 
 

AnnaLena Angeria   Ellinor Klingborn Oldenvik 
Roger Wiklund   Sonja Gertz 
Berith Weinstock   Kim Skoglund 
Lena Thorn    Helena Pometti Jansson 
Jamie McCoy                                                           Caroline Åkesson 
Susanne Karlsson   Tina Leiding 
Sandra Ivarsson Anjou   Patricia Thern 
Emma Welin   Birgitta Lind 
Annethe Idnert   Sarah Kullberg 
Paula Liukkonen   Moniqa Persson 
Helene Adielsson   Sara Morad 
Maria Jansson   Björn Hellström 
Magnus Hagstedt   Carina Ekwall 
Catrin Welin   Maria Lönnhammar  
Hanna Krohn   Lillan Åkerlind 
Annette Nielsen   Per-Inge Johansson 
      
    
    
     
   
    
    
    

 


