
Styrelsemöte 14/4 2018  
 
Deltagande: Sonja Gertz, Björn Hellström, Sophie Dillner, Jenny Hull, Ellinor Klingsborn 
Oldenvik, Marlene Svegreus, Eric Welin 
Förhindrade: Catrin Welin, Janina Timerdal, Pernilla Simonsbacka, Helene Nilsson 
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande förklara mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordning  
Godkändes av samtliga  
 

3. Val av sekreterare  
Marlene Svegreus 
 

4. Val av justerare  
Sophie Dillner och Sonja Gertz 
 

5. Föregående protokoll/uppdragslista  
Protokoll från 2018-02-13 gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. AU-beslut 
Klubben subventionerar ett anatomiseminarium 1/5 i Kalmar län med 2 000kr. 
 
Hälsoenkät på webben till en kostnad av 1000 kr per månad. Enkäten är öppen till och 
med 31/5. 
 

7. Inkomna skrivelser 
Mail där Jamie McCoy och Ann Lena Angeria meddelar att de avgår från avelskommittén. 
 
Ansökan om att döma chihuahua från Jens Karlsson. Bifalles. 
 
Inbjudan till avelskonferens 10-11 november i Sollentuna från SKK. Avelskommittén 
kommer att skicka en person till denne.  
 
Ett antal informationsutskick kring GDPR från SKK. 
 
Inbjudan till grundläggande utbildning i föreningsteknik lördagen den 5 maj 2018 i 
Skellefteå. 

 

8. Utgående skrivelser  
2018-02-18 Skrivelse till SDHK om två motioner som vann bifall på årsmötet, vägning av 
hund och cert-stop.  
 
2018-02-20 Skrivelse till SDHK med fråga om samarbetet kring Stora CC 2019 i Borås 
(domare etc). 
2018-02-27 Förfrågan om att döma Stora CC 2019 har sänts till tre domare. 
 



9. Ekonomi  
Ekonomin ser fortsatt god ut för klubben. 
 
Föreningen ger följande personer obegränsad firmateckningsrätt. Björn Hellström och Pernilla 
Simonsbacka.  

 

10. Kommittéer 
Avel  
1. Vi har fått finska hälsoenkäten översatt till svenska. Planerar en separat genomgång 
av den. Den ska upp på hemsidan. 
 
2. Angående ny text till hemsidan gällande avel och uppfödning så förtydligar Ellinor 
arbetsuppgifterna med AK.  
 
3. Utvärdering av ögonlysningsstatistik för svenskägda hundar. Ellinor har tagit vidare 
frågan gällande rekommendation om ögonlysning med ögonspecialister för att få vidare 
kunskap i ämnet hur vi ska se vidare på det. Återkopplar så fort hon fått svar från dessa. 
 
4. Gällande nya veterinärbesiktningsintyget har AK skrivit ihop åsikter angående detta 
och Ellinor kollar över materialet och presenterar det för styrelsen när det är klart. 
Därefter ska vi se hur vi kan gå vidare med det.  
 
5. Informerat till AK gällande avelskonferensen och de kommer att skicka minst en från 
kommittén. Om möjlighet finns kan det bli aktuellt med två beroende på hur många 
platser SKK har till förfogande.  
 
Utställning 
1. Stora CC, se mer under punkt 13. 
 
2. Vinterspecialen i Kalix 2018 genomfördes enligt plan. Vi hade rekordantal anmälda i 
år vilket var glädjande. Styrelsen har gett i uppdrag att ta fram kommitté som kan jobba 
vidare lokalt med utställningen 2019.  
 
3. Tankar om att ansöka om ytterligare en vinterspecial finns uppe för diskussion. 
Styrelsen önskar också att fler vill jobba i utställningskommittén och tar tacksamt emot 
hjälp från andra i klubben. Vi kommer lägga in annons i kommande Chihuahuablad för 
att efterlysa fler personer. Björn tar fram en text. 
 
4. Stora CC 2020 har vi som tanke att ansöka 4-5/7 då inga andra utställningar hålls. 
Förslag på plats Gränna är aktuellt och Ellinor undersöker möjligheter att ha det där.  
  
5. Vi vill ha fler som utbildar sig till CUA. Helene och Ellinor har uttryckt intresse och ska 
se när nästa tillfälle finns. Vi uppmuntrar alla som vill att utbilda sig vidare inom de 
områden som intresserar en.  
 

11. Aktivitetsombud  
Sammankallande kommer vidareutveckla uppdrag för att få fler aktivitetsombud. 
 



BPH 27/6 i Mönsterås, arrangeras av aktivitetsombudet i Småland-Öland. 
 

12. Vilsta inoff/Konferens  
Finns planer på att anordna en konferens på en dag, men tanken är att den istället 
kommer flyttas till Stockholm. Sonja kollar vidare med Catrin för att hitta bra föreläsare 
och lokal vi kan använda.  
 

13. Stora CC  
Inbjudan har skickats till tre domare inför 2019, två av dem har tackat ja. 
Vi har haft ett telefonmöte i februari och planeringen i full gång. 
Budget för 2018 ska tas fram. 
 

14. Årsmöte  
Inget att rapportera 
 

15. Chihuahuabladet 
Vi kommer arbeta fram ny korrekturprocess för att hjälpa redaktionen.  
 

16. Övriga frågor  
1. Marlene har rappporterat från SDHK’s fullmäktige.  
 
2. Björn jobbar på en presentation om klubben och RAS som ska användas som underlag 
för konferensen i Norge.  
 
3. Klubben har tittat på vilka åtgärder vi behöver utföra efter GDPR träder i kraft. Vi ska 
skriva ihop vilka register vi har hos SKK och utser Björn Hellström till 
personuppgiftsansvarig. Vi kommer ta fram personuppgiftsbiträdesavtal med de som 
behandlar våra registerlistor.  
 
4. Marlene och Sophie kommer titta vidare på hemsidans framtida utseende.  
 
5. Vi har fått en finsk rapport ”Syringomyelia and Craniocervical Junction Abnormalities 
in Chihuahuas” och tanken är att vi går igenom det vidare med den finska delegationen 
på det Nordiska chihuahuamötet. 
 

17. Nästa Möte  
Planeras till måndag 18/6 kl. 19.00 via telefon.  
 

18. Mötets avslutande  
Möte förklaras avslutat 
 
 
 
 
Marlene Svegreus                                               Sophie Dillner                   Sonja Gertz 
Sekreterare                        Justerare                      Justerare 


