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Verksamhetsberättelse/Årsredovisning from 1/1-2014 tom 31/12-2014. 

 
 

Inledning! 
Kallelse till årsmötet har skett i god tid genom vårt publikum och sociala medier såsom Notisbladet, 

Hemsida samt FaceBook. 
 Klubben har nu under flera år tyvärr inte haft en tillfredställande och fungerande sekreterare, så 

dessa uppgifter har till stor del fallit på ordförande posten. Protokollförare har utsetts på varje möte. 
För övrigt har det varit ett gott arbetsklimat i styrelsen. 

 Då vi tyvärr inte har hittat rätt person för vår hemsida, så har den endast blivit sporadiskt 
uppdaterad under större del av året. Vi tackar er medlemmar för ert tålamod med detta. 

 Även vår R.A.M. grupp har under året varit underbemannad så vårt arbete med rasfrågor har tyvärr 
inte fungerat fullt ut. 

 
Större delen av året har vi arbetat med den stora omstruktureringen av rasklubben, då vi nu skall stå 

på egna ben, vad detta innebär ses i hela berättelsen. 
Vi lyder dock fortfarande under SSPK och SKK. 

   
 

1. Styrelse och funktionärer under året. 
 

Styrelsens sammansättning. 
Ordförande Maj Flodin 
Vice ordförande Amanda Malm 
Sekreterare Jaana Meica (tom 2014-12-17)  
AU Ordförande/Vice ordförande/Sekreterare (Jaana Meica har fortsatt ingått även efter 2014-12-18) 
Ledamot Zuzan Hagelin 
Ledamot Elin Fríden Watson 
Suppleant Ann-Charlotte Ling 
Suppleant Catharina Holmberg 
Suppleant Carola Håkansson 
Suppleant Zandra Hell 
Som kassör har styrelsen utomsig utsett Gunnel Karlsson 
Som sekreterare har styrelsen utomsig from 2014-12-18 utsett Göran Morfeldt 
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Revisorer. 
 Marianne Olsson och Malin Björkvik 
Suppleanter Annika Ekblom Appelberg och Neta Thomsson 
Valberedning. 
Sammankallande Katja Koho 
Linda Molin och Anna Åkesson 
Medlemsansvarig. 
Helen Andersson 
Valphänvisare. 
Kerstin Spåre tom 2014-12-01 from 2014-12-02 Eva Brunström 
R.A.M. 
Sammankallande Neta Thomson samt Malin Björkvik 
Utställnings kommitté. 
Sammankallande & ansvarig Helen Andersson 
Rosettansvarig Gunnel Karlsson och Carola Håkansson 
Sponsoransvarig Catharina Holmberg 
Zuzan Hagelin (avgått under året) 
Ann-Sofie Laninge (avgått under året) 
Rasmonter. 
Maj Flodin 
Våra publikum. 
Notisbladet Ann-Charlotte Ling & from 2014-11-01 Lisa Härdne dessa ingår även i SSPK redaktions 
kommitté 
Webmaster vakant Helen Andersson bistått med uppdateringar tom 2014-12-01 
Webmaster from 2014-12-02 Catharina Holmberg & Amanda Malm 
Uppdateringar FB Maj Flodin & Catharina Holmberg 
Träffombud Dp-träffar. 
Stockholm Therese & Jessica Broberg 
Göteborg Vakant under året Jessica Linhem nytillsatt from 1/1-2015 
Alunda/ Östhammar Yvonne Söder 
Ängelholm Marianne Olsson 
Skåne Marie D.Weise & Paulina Edbertsson nytillsatta from 1/2-2015 
 

2. Allmänt. 
Medlemmar. 
Helbetalande 
2012-31/395 st 
2013-12-31/345 st 
2014-12-31 317 st 
Vi har under åren tappat en del medlemmar vi har inte undersökt orsaken, men en del bortfall beror till 
stor del på att gåvomedlemskapen ifrån uppfödare inte förnyas, här spelar även statistiken på reg 
Dvärgpinschrar stor roll. Samt att konkurrensen för att fånga medlemsuppfödare, genom SKK’s köpa 
hund sida. 
Ekonomi   
Bokslut med resultat och balansräknig lämnas i särskild redovisning i samband med årsmötet.   
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3. Styrelsen & Klubben. 
 
Styrelsen har förutom konstituerande haft 10 stycken protokollförda telefonmöten, samt 1 AU möte. 
( 2stycken telemöten 2015 fram till årsmötet) 
 
Vi har även representerat Klubben på fysiska möten med SSPK & Rasklubbarna, samt deltagit med 
5stycken delegater på SSPK fullmäktigemöte. Ordförande har även ingått i SSPK `s Föreningsgrupp 
som har haft i uppdrag att arbeta med Klubbarnas omstrukturering inför 2015. 
 
 Årsmötet 2014 hölls i Stockholm med ett 30 tal deltagare där antogs, då även klubbens nya stadgar, 
detta innebär att vi nu måste bära våra kostnader på ett annat sätt än tidigare. 
 
 Följande avtal har tecknats under året: 
SKK medlemshantering, ny kostnad för Klubben. 
SHU anslutning av direkt medlemskap för Hundungdomarna utan extra kostnad för dessa. 
SSPK tryck och utgivning av Notisbladet 4ggr/år, ny kostnad för Klubben. 
Royal Canin ett 2 årigt mycket förmånligt sponsoravtal. 
  
Vår hemsida har under året blivit sporadiskt uppdaterad, då vi har haft svårt att hitta rätt person för att 
sköta den. Vi har dessutom gjort efterlysning hos våra medlemmar på ny Logga som går att använda i 
tryck. När vi fick in ett fantastiskt bidrag från en av våra medlemmar, samt att det visade sig vara svårt 
för oss själva, att kunna arbeta med den befintliga hemsidan, föll det sig naturligt att bygga en ny. 
Beslut togs då om att göra om Hemsidan helt, Catharina Holmberg & Amanda Malm antog sig 
uppdraget. Vilket visade sig vara lyckat för Klubben. Den 20/12-2014 lanserade vi vår nya 
Logga & Hemsida som redan nu på kort tid har haft över 2,300 besökare. 

 
Dvärgpinscher Träffar Landet Runt är en ny FaceBook sida som vi skapat, med meningen att alla med 
Dvärgpinscher här skall, kunna skapa sina egna träffar, samt att då våra träffombud, har en har 
gemensam plattform att använda, för annonsering av träffar & aktiviteter. 
Våra FB sidor nås via hemsidan utan krav på ett FB konto. 
En del av de uppdrag vi fick av årsmötet 2014 har inte blivit uppfyllda, pga omständigheter som vi 
inte kunnat råda över. Inställd Kick Off samt inställd planering av Medlemsresa med föreläsningar, till 
förmån för SSPK`s Avelskonferans. 

 
4. Avel Hälsa & Mentalitet. 

 
 
Valphänvisningen 
Vi kan notera att vår valphänvisning, täckhundslista & uppfödarregister påverkas starkt negativt av 
SKK köpa hund register. 
 
Antalet registrerade Dvärgpinschrar år 2014/279 stycken. 
Registreringen har inte sedan år 2004/270 stycken legat på denna nivå, då år 2008 vi noterat en topp 
på 642 stycken. 
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Verksamhetsberättelse RAM- gruppen 2014 
 
Ramgruppen har under året bestått av Malin Björkvik och Neta Thomsson. 
Under året har vi träffats en gång och tyvärr har det varit svårt att få till fler möten. Uppdelningen har 
varit att Malin varit ansvarig för frågor rörande mentalitet och undertecknad avelsfrågor och 
sjukdomar. 
Mentalitet: Försök gjordes att i klubbens regi anordna BPH och MH men på grund av dåligt intresse 
fick de ställas in. 
Ras: Ras-dokumentet färdigställdes och skickades in redan 2013, under året har vi i RAM-gruppen 
väntat på en återkoppling. Tyvärr har ingen sådan skett. Vid senaste kontakten med ordförande visade 
det sig att dokumentet inte behandlats utan kommit på ”avvägar” hos SSPK. Därpå inskickat på nytt! 
RAS-dokumentet har på grund av detta inte uppdaterats under året. 
Avel: Sex förfrågningar om avel har kommit under året. Fem innehöll frågan om kostnaden för att låna 
en hanhund och en var en fråga om att låna ut sin hanhund. Vi har för de som hört av sig förklarat 
klubbens rekommendationer gällande avel och de regler som gäller för klubbens valphänvisning. 
Sjukdomar: En fråga om demodex, en fråga om epilepsi och en fråga om ögonlysning har kommit och 
besvarats. En person ringde angående sjuk hund där redan veterinärkontakt fanns. Dessutom har vi fått 
information om en sjuk hund där vi försökt svara så gott vi förmått, även där fanns veterinärkontakt! 
En fråga om skötsel av nyfödda valpar har kommit från en ovan uppfödare. 
Undertecknad har deltagit i en föreläsning om genetik och färgers nedärvning. 
Brevens bruk 2015-02-09 
//Neta Thomsson och Malin Björkvik 
Tilläggsnotering RAS: 
Ras dokumentet har antagits av SSPK och befinner sig nu hos SKK för fasställande. 
Vi har blivit kontaktade av SKK, de önskar få några kompletteringar som R.A.M gruppen skall 
sammanställa under första delen av 2015. 
 

5. Aktiviteter & Klubbtävlingar. 
Åretshundtävlingarna. 
En glädjande trend är att det är fler & fler som anmäler sig till tävlingarna, årets utmärkelser 
presenteras och delas ut på Årsmötet 2015. 
Utställning Rasspecialen. 
Mälarpinschern med SDPV. 
Styrelsen har beslutat att Rasspecialen av traditionell hävd fortsatt skall heta Mälarpinschern med 
SDPV,oavsett utställningsplats. 
Årets Rasspecial gick av stapeln i augusti på Ulriksdals Slottsträdgård, med drygt 80 tal deltagande 
hundar, i samarbete med SSPK’s övriga rasklubbar som också hade sina specialer på samma dag och 
plats. Vi hade dessutom Inofficiell Klubbtävlan i Dvärgschnauzerringens regi med Agility, Lydnad 
och Rallylydnad, med deltagande i samtliga grenar. Dessa ingår dessutom i Årets Hundtävlingarna. 
Årets Hedersmedlem. 
Årets medlem som utsågs på Årsmötet 2014 var Marianne Olsson, en del av motiveringen var för 
hennes anordnande av det populära DP-Racet. Årets medlem utses på Årsmötet 2015. 
Dp-Träffar & Aktiviteter. 
Våra träffombud runt om i Landet anordnar träffar med promenader & andra aktiviteter dessa är 
välbesökta och populära. Dessutom fungerar dessa som viktig informationskanal om Rasen. 
Ringträning men Jenny Persson tyvärr endast ett fåtal deltagare. 
Klubbens nya Facebooksida Dvärgpinscher Träffar Landet Runt, är menat som deras gemensamma 
plattform. 
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Forts punkt 5. 
Rasinformation. 
Förutom DP träffarna har vi tillsammans med Rasklubbarna, genom samordning av SSPK haft 
bemanning på Stockholm Hundmässa & My Dog. Dessa har varit mycket välbesökta och omtyckta av 
både besökare, och våra duktiga medlemmar som bemannat montrarna med sina fina & duktiga 
Dvärgpinschrar. Det är numera även tradition att våra medlemmar får med sig en liten Julklapp som 
tack för deras hjälp. 
Uppfödar & Medlemsmöten. 
Carola Håkansson anordnade för vår räkning en föreläsning med Carina Andersson Rapp om Anatomi 
i Veberöd. Det var ett 20 tal deltagare ifrån alla SSPK raser, även en Japansk Dvärgpinscher ägare som 
köpt hund i Sverige med sin tolk. 
Gåvor & Donationer. 
Detta har kommit Klubben tillgodo i form av Gåvor både från våra Sponsorer, och ej uttagna 
omkostnader & gåvor av våra engagerade medlemmar. 
Vi tackar varmt för dessa 
 
Dvärgpinscherklubben har under 2014 haft följande sponsorer: 
Four Friends - Har bidragit med hundfoder till vår årliga Rasspecial samt kritiklappar och 
nummerlappar 
Biodistra - Sponsrade oss med diverse tillskott till hund 
Dogman - Sponsrade alla deltagare med 4 pack med dentalsticks  
Alac - Sponsrade med 6 st koppel 
Djursjukhusen i Stockholm – sponsrade med 6 st presentkort på fri vaccinering av hund 
Myone - Sponsrade med en mängd olika tillbehör till hund 
Engelssons - Sponsrade med hundförarväst samt klöverväska m.m. 
Xl-Zoo - Sponsrade med 10 st påsar med hundgodis, halsband m.m. som delades upp till alla 
deltagare i rasspecialen totalt var det ca 60saker. 
Nina Ottosson – Sponsrade med aktivitetsleksaker I trä för hund 
Aptus Sponsrade oss med diverse tillskott till hund 
Royal Canin – Sponsrade alla deltagare på årsmötet 2014 med 2 påsar godis var samt agility tunnel 
 
 

6. Några avslutande ord. 
Vårt arbete under året har varit för Klubben och er Medlemmar bästa, även om det inte alltid kan 

tyckas så. Besluten skall ju vara hållbara för Klubben i helhet, och det är inte alltid lätt att tillgodose 
varje enskild medlems önskemål. 

Vi har arbetat hårt under åren för att få till en stabil & strukturerad klubb, med fungerande rutiner. 
Målet är nu nått med råge, nu är det dags för ny styrelse & ordförande att ta över förvaltningen av vår 
fina Rasklubb. Vi önskar dem lycka till i sitt uppdrag, med förhoppning om fortsatt gott arbete med 
samma goda anda. Nu lämnar vi Dvärgpinscher Klubben till Årsmötet och tackar för det gångna året. 

Ett stort tack till era alla! 
Medarbetare & Medlemmar som under året bidragit till Klubbens verksamhet och aktiviteter av olika 

slag för våra Dvärgpinschrar & Ägare. 
 

Ordförande 
Maj Flodin 
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Vi har tagit del av Dvärgpinscher Klubbens Årsredovisning & Verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsår 2014-01-01-2014-12-31. 

 
 
 
 
 

Ordförande Maj Flodin 
 
 
 
 
 
Ledamot/Vice ordförande Amanda Malm                                                  Ledamot / Jaana Meica 
 
 
 
 
 
 
Ledamot / Zuzan Hagelin                                                                         Ledamot / Elin Fridén Watsson 
 
 
 
 
 
 
       *************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 

 
 


