
Proposition för att möta och ersätta tidigare 
motion angående vägning av Chihuahua 
Bakgrund 

Styrelsen har gått igenom uppdrag från tidigare årsmöten och hittat en lös tråd vilken vi vill binda 
upp. Genom denna proposition önskar vi säkerställa att ett korrekt underlag om vikter samlas in från 
vilket det går att fatta ett faktabaserat beslut om det påstådda problemet att ett växande antal 
hundar i rasen premieras på utställning trots att deras vikt går utanför det viktspann som fastställs i 
rasstandarden. 

På årsmötet 2018 bifölls en motion angående vägning av Chihuahua där styrelsens förslag var att 
ansöka till SDHK om obligatorisk vägning. I motionens bakgrund hänvisades till en motion om samma 
fråga som bifölls på årsmötet 2003, vilket ledde till att SHDK föreslog att klubben skulle göra 
vägningar på egna utställningar för att utvärdera och ha ett material till grund för eventuell ansökan 
om obligatorisk vägning hos SKK. Det går inte att hitta något underlag från de vägningar som 
föreslogs klubben och frågan verkar ha fallit bort, vilket motionen från 2018 påpekar. 

Inför årsmötet 2020 lyftes det in en övrig fråga för att påminna styrelsen om uppdraget som 
årsmötet 2018 beslutat om. 

En frivillig vägning genomfördes i samband med Stora CC 2019, vilken visade på att 12 av 116 hundar 
låg över godkänd vikt på 3000 gram. 11 av dessa 12 befann sig i spannet mellan 3000 – 3200 gram. 

Sedan Stora CC 2019 har klubben tvingats ställa in de planerade utställningarna mot bakgrund av den 
Pandemi som pågått. Resultatet är därför att vi står med en motion som saknar tillräckliga underlag 
och inte kunnat utvärderas på ett riktigt sätt. Att skicka en så dåligt underbyggd förfrågan till SKK 
gagnar varken rasen eller klubbens anseende. 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

- Att bifalla denna proposition som då ersätter och förnyar 2018 års motion i frågan samt 
ytterligare besvarar 2020 års fråga om densamma genom att uppdra kommande års styrelse 
att genomföra vägning av de hundar som deltar på klubbens specialutställningar under 
verksamhetsåret i enlighet med motionen från 2018 och utifrån dessa vägningar utvärdera 
om det finns tillräcklig grund för att skicka frågan vidare till SKK. 
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