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Styrelsen har under året bestått av 11 medlemmar. Ordförande valdes av årsmötet och styrelsen 

konstituerade sig i övrigt vid styrelsemöte 2021-04-01. Arbetsutskott har funnits under året och 

bestått av ordförande, sekreterare samt kassör. Pandemin har haft fortsatt stor påverkan på både 

styrelsens arbete och klubbens verksamhet. Totalt har styrelsen genomfört 12 möten under året 

varav 11 per telefonkonferens och ett via teams genom tjänsten SDHK erbjuder till rasklubbarna. 

Medlemmar 

Hantering av medlemskap har fortsatt sköts av SKK:s medlemshantering. I år har klubben för första 

gången fått ta del av en femårsstatistik som pekar på några trender. Styrelsen har särskilt tittat på 

statistiken för valpgåvomedlemskap som visar att lite mer än en femtedel av de valpköpare som får 

ett medlemskap väljer att stanna i klubben. 

Totalt antal medlemmar uppgår som synes till 937 vid årsskiftet, föregående år 939, 1000 och 1065. 

Trenden med det sjunkande medlemsantalet kan antas bero på minskad aktivitet i samband med 

pandemin. 

Utbildning 

Två medlemmar i avelskommittén har under året påbörjat utbildning mot diplomerad 

avelsfunktionär enligt SKK:s utbildningsprogram. 
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Chihuahuabladet 

Ansvarig utgivare har varit ordförande Hélène Andersson. 

Redaktion för tidningen har saknats under året, vilket fått till följd att uppgiften belastat styrelsen. 

Elisa Johansson har tagit på sig ansvaret att sköta layout, utöver styrelsen har Lorettah Bortinna 

bidragit med att samla in en del intervjuer och annat material till tidningen. 

Innehållet har även under 2021/2022 påverkats av inställda utställningar och andra aktiviteter i 

spåren av pandemin. De topplistor som brukar ta en del plats har inte kunnat göras, varför utgåvan 

även detta år varit tre nummer, varav ett dubbelnummer. 

Nordiskt symposium om Chihuahua 

Efter symposium i Norge 2018 där de nordiska rasklubbarna träffades för att utbyta erfarenheter har 

arbetet fortgått. 2019 arrangerade Finland symposium och 2021 föll uppgiften på Sverige. Den 

ursprungliga planen att träffas i Stockholm lades om med anledning av pandemin. Mötet hölls i 

stället digitalt och deltagare var i huvudsak klubbarnas ordförande. 

Ekonomi 

Klubbens bokslut visar på ett resultat med 90.000 kr i överskott för året. (+45.000 kr 2020, +20.000 kr 

2019, -71.000 kr 2018). 

Avvikelsen mot budget finns på både intäkts- och kostnadssidan, förklaringar finns till största delen i 

att utställningar inte kunnat genomföras, att konferensen hölls digitalt samt att intäkter vi inte räknat 

med genererades från aktivitetsutmaningen. 

Styrelsens förslag är att överskottet kvarstår som en buffert för att kunna användas under åren som 

kommer. Det känns rimligt att anta att kostnaderna kommer öka igen nu när pandemin börjar tillåta 

aktiviteter igen samtidigt som bränslekostnader stiger och vi har planer för utställningar med 

utländska domare.  

Domare 

Under året har inkommit en ansökan från domare om att utöka sitt rasregister med Chihuahua. 

Styrelsen avslog ansökan. 

Utställning 

Styrelsen har inte sett andra utvägar än att ställa in såväl Kalix som Stora CC med anledning av de 

restriktioner som funnits utifrån pandemin. Det har inte funnits behov att tillsätta en ny 

utställningskommitté, utan ansvaret för att kontrollera e-post till utställningsmailen har legat på olika 

styrelsemedlemmar. 

Aktivitetsutmaningen 

Aktivitetsutmaningen har fortsatt under året och visat sig bli mycket uppskattad. I en tid där 

samlande fysiska aktiviteter varit svåra att genomföra har detta alternativ lyckats skapa såväl 

aktivitet som samhörighet bland en del hos klubbens medlemmar. 

Inofficiellt klubbmästerskap i rallylydnad  

Under året arrangerades ett inofficiellt klubbmästerskap i rallylydnad. Tävlingen utformades så att 

ritningar för banor med olika svårighetsgrad utifrån klasser sattes ihop av en arrangörsgrupp. 

Deltagarna byggde sedan ihop sin egen bana utifrån den klass de tävlade i och skickade in filmer på 
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sitt tävlingsbidrag. Utifrån filmerna gjordes bedömning av auktoriserad domare i rallylydnad och 

klubbmästare korades i de olika klasserna. 

Avelskommittén 

Avelskommittén har under året bestått av Hélène Andersson som varit sammankallande. Samuel 

Carlid kvarstår, Sophie Dillner och Marlene Svegreus har ersatt Ellinor Klingborn Oldenvik och 

Annette Nielsen. 

Kommittén har under året hållit 3 möten under året där olika avelsfrågor avhandlats och arbetet med 

RAS har fortsatt. Statistiken är i stort sett färdigsammanställd, utöver det behöver några texter 

uppdateras och verifieras innan den är klar för publicering. 

En del SRD har inkommit, vilka kommittén sammanställt ihop med utställningsstatistik från SKK. 

Bidrag för BPH har sökts av 6 medlemmar och bidrag för ögonlysning av har sökts av 2 medlemmar. 

Aktivitetsombud 

Majoriteten av klubbens regioner har vakanta platser för ombud, styrelsen tror dels att det beror på 

svårigheterna som pandemin skapar för att anordna aktiviteter, dels att svar kan finnas utifrån att 

formen ställer ganska höga krav. Att hitta medlemmar som vill ta på sig uppgiften att återkommande 

anordna aktiviteter inom klubbens regi utifrån geografisk region har visat sig bli svårare och svårare. 

Tankar finns om att i stället prova en mer projektliknande organisation för att underlätta för de 

medlemmar som har idéer och förslag till aktiviteter de vill anordna i klubbens regi. 

Hemsida och sociala medier  

Klubbens hemsida hålls uppdaterad av en hemsidesgrupp som också administrerar klubbens infomail 

samt kanaler i sociala medier. Under året har de fortsatt i tidigare form, en sida på Facebook samt ett 

konto på Instagram. 

Bilagor 

Bilaga 1 – Årsredovisning innehållande balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse 

Bilaga 2 – avelskommitténs rapport  
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