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1.

Dagordning

1A) Mötet öppnas.
1 B) Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet.
5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8 A) Årsredovisning.
8 B) Arbetet med avelsfrågor.
8C) Balans och resultat redovisning.
8D) Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag årsmötet givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
12B) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
B1) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 2017. (se bilaga)
B2) Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13A) Valberedningens berättelse.
13B) Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8.
B1) Val av ordförande.
B2) Val av ledamöter.
B3) Val av suppleanter och deras tjänstgörings ordning.
14 A) Val av två revisorer, enligt § 9.
14 B) Val av två revisorsuppleanter, enligt § 9.
15. Val av valberedning enlig § 10.
15A) Val av sammankallande på 1år
15 B) Val två stycken ledamöter på 2år.
16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
17A) Uppdrag av förgående årsmöte till styrelsen / Enligt uppdrag har styrelsen sätt över
åretshundtävlingarna. Enligt inkommande motion från förgående årsmöte att rallylydnaden
skulle gå som egen tävlan,
17B) Proposition
17C) Övriga ärenden.
18. Mötet avslutas
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2.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse from 1/1 2015- 31/12 2015

Inledning
Kallelse till årsmötet har skett i god tid genom vårt publikum och sociala medier
såsom Notisbladet, Hemsida samt Facebook.

Det har varit ett tufft år för Dvärgpinscherklubben, direkt efter föregående årsmötet
förlorade klubben sin nyvalde ordförande pga sjukdom, och i samband med detta
valde även en ledamot att avgå. Det blev en jobbig tid för styrelsen men med SSPKs
hjälp tillsattes Maj Flodin till förordnad ordförande så att styrelsen kunde få arbetsro.
Styrelsen tillsammans med valberedningen utlyste ett extra insatt årsmöte, som vi
valde att ha i samband med Rasspecialen i Vadstena. Där Annette Persson valdes till
ny ordförande och Catharina Holmberg Kivinen som ledamot. Detta genererade även
en stor extra kostnad för klubben. Styrelsen har trots alla påfrestningar arbetat på
efter bästa förmåga under hela året.
Vi tackar alla medlemmar för er förståelse.
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2:1 Styrelse och funktionärer under året.
Styrelsens sammansättning 28/2 - 17/3.
Ordförande Göran Morfeldt
Vice ordförande Amanda Malm
Sekreterare Marie D Weis
Ledamot Zandra Hell
Ledamot Paulina Edbertsson
Suppleant Carola Håkansson
Suppleant Ann-Charlotte Ling
Suppleant Kicki Dahlström
Suppleant Ida Lundsten
Som kassör har styrelsen utom sig utsett Markus Isteri
Styrelsens sammansättning 18/3 - 29/4.
Ordförande Amanda Malm
Vice ordförande
Sekreterare adjungerad Maj Flodin
Ledamot Zandra Hell
Ledamot Paulina Edbertsson
Suppleant Carola Håkansson
Suppleant Ann-Charlotte Ling
Suppleant Kicki Dahlström
Suppleant Ida Lundsten
Som kassör har styrelsen utom sig utsett Markus Isteri
I ett styrelsebeslut enligt protokoll 2015:02 adjungeras Maj Flodin in som sekreterare
samt att Gunnel Karlsson blir kassaförvaltare fram till extra årsmötet
Styrelsens sammansättning 29/4 - 23/5.
Tillförordnad Ordförande Maj Flodin
Vice ordförande Amanda Malm
Sekreterare adjungerad Catharina Holmberg Kivinen
Ledamot Zandra Hell
Ledamot Paulina Edbertsson
Suppleant Carola Håkansson
Suppleant Ann-Charlotte Ling
Suppleant Kicki Dahlström
Suppleant Ida Lundsten
Som kassör har styrelsen utom sig utsett Gunnel Karlsson
Styrelsens sammansättning 23/5 - 31/12
Ordförande Annette Persson
Vice ordförande Amanda Malm
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen
Ledamot Zandra Hell
Ledamot Paulina Edbertsson
Suppleant Carola Håkansson
Suppleant Ann-Charlotte Ling
Suppleant Kicki Dahlström
Suppleant Ida Lundsten
Som kassör har styrelsen utom sig utsett Eva Borg Broberg
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Funktionärer
Revisorer. Marianne Olsson & Malin Björkvik (avgått under året).
Revisor Suppleanter Neta Thomsson och Annika Ekblom Appelberg
Valberedning. Sammankallande Linda Molin, Göran Åkesson och Helen Andersson (avgått
under året)
Medlemsansvarig. Carola Håkansson & Kicki Dahlström
Valphänvisare. Eva Brunström
R.A.M. Sammankallande Neta Thomsson (Sammankallande Neta Thomsson har avsagt sig
sitt uppdrag i RAM men ingår fram till årsmötet, 2016), Koordinator Maj Flodin, Jessica
Linhem - Olsson, Evvelina Julin (avgått under året), Marie Hörberg (avgått under året), Maria
Karlsson & Elisabeth Gyllenswärd
Utställnings kommitté. Sammankallande & ansvarig Helen Andersson tom 23/5 sen efter
det Annette Persson
Rosettansvarig vakant
Sponsoransvarig Catharina Holmberg tom 23/5 sen Katja Koho tom 15/10 sen Kristin
Östlund
Amanda Malm (avgått under året)
Zandra Hell
Shop Ansvarig: Amanda Malm fram tom årsmötet sen efter det Catharina Holmberg Kivinen
Åretshund uträknare: Amanda Malm & Zandra Hell (avsatte sig sina uppdrag pga it
problem) Emilie Åstrand & Emma Rydhammer tillsattes som nya räknare.
Rasmonter. Maj Flodin
Våra publikum. Notisbladet Ann-Charlotte Ling & Lisa Härdne dessa ingår även i
SSPK redaktions kommitté
Webmaster Catharina Holmberg Kivinen
Uppdateringar Facebook Catharina Holmberg Kivinen
Träffombud Dp-träffar.
Stockholm Myriam Sjöbeck
Göteborg Jessica Linhem Olsson
Södra Norrland Emilie Åstrand
Ängelholm Marianne Olsson
Skåne Marie D. Weise & Paulina Edbertsson
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2:2. Styrelsen & Klubben.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 haft 13 protokollförda telefon möten och 1 extra
insatt årsmöte samt 2 konstituerande möten samt haft 4 AU-möten.
Styrelsen har haft kontakt via internet, arbetsforum samt e-post och telefon.
Protokollen har publicerats på Dvärgpinscherklubbens hemsida löpande under året.
Styrelsen har under året arbetat i enlighet med stadgarna som gäller för
Dvärgpinscherklubben.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till kommittéerna som planerat och genomfört aktiviteter under
året, tack även till frivilliga insatser hos medlemmarna!
Vi har även representerat Klubben på fysiska möten med SSPK & Rasklubbarna, samt
deltagit med 5 stycken delegater på SSPK fullmäktigemöte.
Årsmötet 2015 hölls i Stockholm med ett 30 tal deltagare under årsmötet presenterades även
vinnarna av Åretshund tävlan samt att vår sponsor Royal Canin ställde upp med en
föreläsning.
Vår nya hemsida som kom igång i december 2014 har uppdaterats flitigt under året en del
ändringar och uppdateringar av texter kommer ske under nästa verksamhetsår.
Vår Facebook sida har också under året blivit flitigt uppdaterad och fler har anslutit sig till
denna.
Facebook sidan Dvärgpinscherträffar landet runt har används aktivt av våra träffombud, med
träffar runt om i Sverige, det har även under året tillkommit 2 nya ombud.
Klubben har även antagit en policy gällande bindande anmälan i klubbens aktiviteter.

2:3 Statistik
Medlemmar
Helbetalande
2012-12-31/
2013-12-31/
2014-12-31/
2015-12-31/

395 st
345 st
317 st
264 st varav 22st familj, 15 st valpköpare, 9 st hundungdom & 3 st
rasringarmedlemmar total 313 medlemmar

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. Vi har även sätt att i början av 2016 fick
vi en ökning på antalet medlemmar i och med uppfödare som gett sina valpköpare
gåvomedlemskap. Kan bero på fler uppfödare som anslutit sig till uppfödarlistan.
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2:4 Avel Hälsa & Mentalitet.
Valphänvisningen
Vi kan notera att vår valphänvisning, täckhundslista & uppfödarregister påverkas starkt
negativt av SKK köpa hund register. Under året har vår hänvisare Eva Brunström hänvisat 4
st valpar väntas, 6 st födda valpar, 6 st hundar 4 månader & uppåt söker hem, 3 st
omplaceringar. Tidigt i somras fick vi veta av SSPK att de inte längre kunde uppdatera
uppfödarlistan med nya uppfödare, vilket resulterade i att vi nu själva fick ha hand om detta.
Under hösten arbetade styrelsen fram ett brev till uppfödarna där det framkom att klubben
själva skulle ha hand om uppfödarlistan och nya belopp och anmälnings lista togs fram.
Brevet skickades ut enligt SKK lista till 120 Dvärgpinscheruppfödare. Sen brevet gick ut har
vi fått 7 nya uppfödare på listan.
Verksamhetsberättelse RAM- gruppen 2015
Styrelsen i Dvärgpinscherklubben utsåg under våren 2015 fyra personer att ingå i RAMgruppen. Dessutom var undertecknad kvar sedan tidigare, som sammankallande. Styrelsen
önskade att RAM-gruppen skulle bestå av sex medlemmar. En medlem ur gruppen avgick
och en ny person kom med under senhösten.
RAM-gruppen har som uppgift att värna om rasens vidare utveckling och dess mentalitet.
Med det som grund har gruppens medlemmar varit uppdelade så att två varit ansvariga för
mentaliteten och tre för övriga frågor.
RAM-gruppen har under året haft sex möten varav ett fysiskt och de övriga per telefon.
Det största arbetet under våren lades på att färdigställa RAS. RAS-dokumentet diskuterades
på årsmötet 2013 och har efter synpunkter som kom då samt efter synpunkter från SKK:s
avelskommitté utvecklats och bearbetats. Dvärgpinscherklubbens andra RAS-dokument
godkändes av SKK 2015.
Ett uppfödar- medlemsmöte anordnades i november i samverkan med styrelsen. Ett föredrag
om mentalitet hölls av Bodo Bäckmo den ena dagen. Den andra dagen delades RASdokumentet ut och diskuterades under ledning av undertecknad.
På Dp-klubbens hemsida finns information med: ” Valpar väntas”, ”Valpar födda”, ”Hundar 4
mån och uppåt söker hem” samt ”Täckhundar”. Dessa sidor har uppdaterats och redigerats
av RAM-gruppen under året. I något fall står det dock fortfarande ” ögonlyst tidigast vid ett
års ålder” vilket bör ändras till ”ögonlyst vid ett års ålder”. Detta med anledning av att det
finns uppfödare som ögonlyser valparna vid leverans.
Inkommande mejl och frågor har under året varit ett fåtal, samtliga har besvarats
Två kontakter har tagits med kennelkonsulenter på grund av misstanke om dålig
hundhållning på kennlar.
2015 12 17
Neta Thomsson
Sammankallande i RAM-gruppen
Övriga medlemmar i RAM-gruppen: Maria Karlsson, Evvelina Juhlin, Jessica Linhem Olsson
och Elisabeth Gyllenswärd.
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Statistik dvärgpinscher 2014-2015
Registrerade Dvärgpinscher
2012
333 st (där av 12 importer 5 tikar 7 hanar)
2013
346 st (där av 20 importer 14 tikar 6 hanar)
2014
279 st (där av 8 importer 5 tikar 3 hanar)
2015
289 st (därav 149 tikar (varav 8 importer) och 140 hanar (varav 9 importer)
Denna statistik uppgifter är i huvudsak för 2014 och 2015 samt till vissa delar under längre
tidsintrevaller såsom inom inavelsgrad, födslo/registrerings siffror, MH, BPH.
Viss avvikelse kan ev finnas i form av skriv eller räkne fel, ber i så fall om överseende med
dessa fel.
Antal registrerade 2015 : 289 st varav 17 st importer
dvs 272 födda valpar fördelat på 68 kullar, kullstorlek 3,7 valpar
Antal registrerade 2014 : 279 st varav 8 st importer,
dvs 271 födda valpar fördelat på 65 kullar, kullstorlek 3,9 valpar
Det innebär att det föddes 1 valp mer 2015 än 2014
Inavelsgraden 2015 var 1,4 %
Inavelsgraden 2014 var 1,3 %
Höjningen för 2015 berodde i första hand på en syskonparning vilket gav en ökning av
inavelsgrad, syskonparningens inavelsgrad var på över 25 % (26,6 %)
samt 1 parning som låg över 12,5 % samt 1 parning som låg över 6,25 %.
Slutsatsen är att om våra uppfödare vore mer insatta i detta så skulle inavelsgraden
förhoppningsvis på sikt kunna hålla sig under 1 %, vilket tyvärr endast skett en gång sedan
år 1990.
Under 90-talet låg inavelsgraden vid ett tillfälle så högt som över 7 % och under ett antal år
därutöver på siffror däromkring.
Vi får hoppas på att syskonparnings kombinationen 2015 var en ren olyckshändelse.
Kan konstatera att en så hög inavels kombination bara skett vid 4 tillfällen sedan 1990 av de
1628 kullar som fötts sedan dess.
Numera är det få kullar med en inavelsgrad över 6,25 %.
Inavelsgrad statistik från 1990 och fram till 2015
1477 kullar med en inavelsgrad på under 6,25 %
114 kullar med en inavelsgrad på mellan 6,25 %-12,49 %
38 kullar med en inavelsgrad mellan 12,5 %-24,99 %
4
kullar över 25 %
Födslo/registrerings statistik från 1990 och fram till och med 2015
6477 st registrerades varav 250 importer
(importer började registreras separat sedan 2004)
Rekordåret 2008 med 159 kullar registrerades 642 st varav 40 importer
Ögon statistik
2015 97 st ögonlysta med UA ( 289 registrerade)
samt 16 st med någon form av diagnos
2014 96 st ögonlysta med UA (279 registrerade)
samt 12 st med någon form av diagnos
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Att tänka på är att de ögonlysta i de flesta fall är minst 1 år vid undersöknings tillfället och
vissa fall ögonlyses hunden för 2dra, 3dje tillfället och i vissa fall vid ännu högre ålder
eftersom de vid avel bör ögonlysas vart 3e år.
Dessutom kan en och samma individ ha fler än en diagnos som räknas in i antalet.
Diagnoser kan i vissa fall vara ofarliga eller ålders relaterade förändringar.
Däremot kan dessa diagnoser vara en god indikator på om något problem är på gång att
uppstå inom rasen, och därmed ha möjlighet att ta mått och steg därefter.
Även om långt ifrån alla hundar ögonlyses eller patella undersökes så är det till nytta.
Dessa undersökningar är ej ett krav från SKK för att få registrera valpar, däremot ett krav
inom rasklubben för att som uppfödare kunna medverka på rasklubbens valphänvisningssida
samt på täckhundssidan, att dess djur är UA på dessa områden.
Patellaluxation statistik
2015 var 77 st UA (289 registrerade )
samt 2 med diagnos patellaluxation medialt grad 1 och 2 st medialt grad 2
2014 var 76 st UA (279 registrerade)
samt 4 st med diagnos patellaluxation medialt grad 1
Patella undersökning göres endast 1 gång till skillnad mot ögonlysning.
MH (mentalbeskrivning hund)
2015 genomförde 12 st varav 1 st avbröt
2014 genomförde 8 st varav 1 st avbröt
2013 genomförde 16 st
2012 genomförde 37 st varav 6 st avbröt
2011 genomförde 23 st varav 5 st avbröt
2010 genomförde 58 st varav 2 st avbröt
2009 genomförde 58 st varav 5 st avbröt
2008 genomförde 70 st varav 3 st avbröt
2007 genomförde 64 st varav 2 st avbröt
2006 genomförde 23 st
2005 genomförde 4 st
2004 genomförde 8 st
2003 genomförde 4 st
2002 genomförde 17 st varav 1 st avbröt
Notera att under åren 2007-2010 var antalet genomförda MH stort,
detta har till stor del att göra med stort antal födda valpar åren innan.
BPH (Beteende och personlighetsbeskrivning hund)
2015 genomförde 25 st
2014 genomförde 17 st
2013 genomförde 31 st varav 1 st avbröt
2012 genomförde 28 st varav 1 st avbröt ( första året för registrering av BPH)
Kan konstatera att MH beskrivningen har avsevärt minskat till fördel för den lite nyare BPH,
men vart landar det i slutändan ?
Givetvis har siffrorna en viss anknytning till det minskade antalet registreringar,
men detta är ändå inte hela sanningen.
Vad kan vi dra för slutsats av detta ?
Årsmöteshandlingar 2016, Dvärgpinscherklubben
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Registrerade Kennelnamn
2015 registrerades 4 nya kennelnamn för vår ras.
2014 registrerades 5 nya kennelnamn för vår ras
Kan konstatera att registreringen av nya kennelnamn sjunker,
i jämförelse med rekordåret 2006 då det registrerades 22 nya kennelnamn.
Under 2005-2010 låg registreringen på mellan 15-20 nya kennelnamn per år.
Totalt sedan 1990 har det registrerats in 179 kennelnamn för uppfödning av Dvärgpinscher.
Flertalet av dessa är inte längre verksamma inom rasen längre och vissa har troligen inte
ens fött upp en endaste kull trots kennelnamns registrering.
Slutsats :
Rasens registrerings siffror sjunker
samt att även antalet inregistrerade kennelnamn minskar.
Min egen teori är att vår ras åtminstone till en början av dess ”förhöjda popularitet” tyvärr
hamnade i svallvågen av ”småhunds boomen”.
Med tiden har många insett att vår ras är ”mer krävande” än att vara en mode Accessoar.
Detta gör att rasen återgår till mer normala förhållanden såväl vad gäller registrerings siffror
som antalet nyregistrerade kennlar.
Med andra ord en återgång till mer sunda förhållanden och en möjlighet till reflektion och
återhämtning.
Allt fler får upp ögonen för rasens användbarhet inom fler områden än den traditionella
utställningsdelen ex den numera så populära agility och rallylydnaden som är på stark
frammarsch, dessutom än så länge lite mer udda heelwork to music även kallad HTM,
weightpull mfl grenar. Vilket påvisar rasens allsidighet.
Statistiknörden Ingegerd Kilarne Holm Kennel Florista's
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2:5 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 2016.
Utställning Rasspecialen.
Mälarpinschern med SDPV. Styrelsen beslutade i Maj att utöka rasspecialen på 2 nya titlar
SDPVJ (Svensk Dvärgpinscher vinnare junior) och SDPVV (Svensk Dvärgpinscher vinnare
veteran). Årets Rasspecial gick av stapeln i slutet på maj på Vadstena Camping, med drygt
60 deltagande hundar, i samarbete med SSPK`s övriga rasklubbar som också hade sina
specialer under helgen och på samma 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. På lördag kvällen hade vi också en
gemensam middag.
KM i Viltspår 2015
År 2015 anordnade Dvärgpinscherklubben tillsammans med Viltspårskommitén klubbens
första KM i viltspår. Styrelsen tog ett beslut om en ny titel skulle börja gälla SDPV Viltspår
(Svensk Dvärgpinscher Vinnare Viltspår).
Främsta målet med KM var att inspirera och ge så många dp chansen att tävla som möjligt.
Inte helt lätt att komma med på sådana arrangemang i vanliga fall.
Ett fantastiskt gäng anmälde och kom till Värmland.
Det var 7 anmälda i öppen klassen och 8 som skulle testa anlagsprovet. Endast öppenklassen kunde vinna den åtråvärda titeln SDPV viltspår 2015.
3 domare dömde 5 ekipage var.
Gunilla Karlström, Ann-Christine Elfsmo och Yvonne Kronstrand.
Pga ett sent återbud så fick även en pinscher chansen att delta men utom tävlan om titeln.
Det bjöds på kaffe, räk- eller ostmacka vid ett stall café', där också prisutdelningen hölls.
Resultaten: Anlag 8 ekipage
5 Godkända
3 Icke godkända
Öppenklass 7 ekipage
3 1:a pris
2 2:a pris
1 3:e pris
1 0 pris
En fantastisk dag på alla sätt, målet att väcka intresse för viltspår har lyckats och många åkte
hem med nya planer för ett fortsatt spårande. Välfyllda goodiebags var något som uppskattades.
Vi i kommittén har haft ett roligt jobb som varit värt mödan. Hoppas någon tar över stafettpinnen till nästa år. Tack Dp klubben för att ni trodde på oss!
Viltspårskommittén 2015
Ingela, Heidi och Jan
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Årets Hedersmedlem.
Årets medlem som utsågs på Årsmötet 2015 var Lisa Härdne, en del av motiveringen var för
hennes inkommande med klubbens nya loga. Årets medlem utses på Årsmötet 2016.
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. Klubbens Facebooksida Dvärgpinscher Träffar Landet Runt, är menat som deras
gemensamma plattform.
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.
Catharina Holmberg tillsammans med Maj Flodin anordnade en föreläsning med Marina
Axelsson om hundmassage och anatomi ett 15 tal deltog.
Annette Persson tillsammans med Ram-gruppen anordnade en föreläsnings helg i Jönköping
med Bodo Bäckmo om mentalitet på lördagen och Neta Thomson om RAS på söndagen. Ca
30 talet deltog.
Under året planerades det även en föreläsning med Moa Persson men pga bristande
intresse vart klubben tvungen att ställa in.
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

Sponsorer
Dvärgpinscherklubben har under 2015 haft följande sponsorer:
Royal Canin - Har under året sponsrat klubbens alla evenemang, med foder och tillbehör.
Royal Canin sponsrade även vår jätte utskick till våra medlemmar med koppel reflex. Kontrakt även under 2016
Biodistra - Återkommande sponsor som sponsrar klubben 1 gång per år med diverse tillskott för hund.
Myone - Sponsrade med diverse tillbehör till hund
Aptus - Sponsrade med tillskott, vattenflaska och tandborstar till hund
XL-Zoo - Sponsrade med diverse tillbehör till hund
Chippet - Sponsrade med diverse tillbehör till KM i viltspår
Backontrack - sponsrade med tillbehör till KM i viltspår
zoo.se - Sponsrade med Goodiebags till KM i viltspår
Mormors hembakta hundkex - sponsrade med priser och smakprov till KM viltspår

Pets In Town – Delsponsring till julklapp för medlemmar som stod i montern på Älvsjö
Stort tack för alla fina gåvor
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Avslutande ord
Dvärgpinscherklubbens styrelse har under året har haft en krävande uppgift.
Att erbjuda våra medlemmar roliga och betydelsefulla aktiviteter har varit styrelsens prio ett.
Dvärgpinscherklubben firar under 2016 , 10 års jubileum vi räknar med flera roliga aktiviteter
för våra medlemmar och uppfödare.
Vi vill rikta ett stort tack till våra medlemmar som hjälpt till under året med olika arrangemang,
STORT TACK FÖR DET!

Vi har tagit del av Dvärgpinscher Klubbens Årsredovisning &
Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsår 2015-01-01-2015-12-31.

Ordförande Annette Persson

Ledamot/Vice ordförande Amanda Malm

Ledamot/Sekreterare Catharina HolmbergKivinen

Ledamot / Zandra Hell

Ledamot / Paulina Edbertsson
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3.

Årsredovisning

3:1 Verksamhetsplan


Delta på SSPK Fullmäktige möte med antal 4 stycken delegerade delegater.



Anordna Klubbens årliga Rasspecial Mälarpinschern med SDPV i samma anda som
tidigare Rasspecialer.



Rasinformation genom om möjligt fortsatt bemanna Rasmontrar på Stockholm Hundmässa & My Dog i Göteborg m.fl.



Uppmuntra och stötta lokalverksamhet såsom Dp-träffar, Uppfödarmöten mm där
helst, medlemmar vill anordna .



Om möjligt genomföra ett fysiskt möte med Klubbens förtroendevalda.



Genomföra mentalbeskrivning (MH/BPH) vår & höst 2016



Genomföra Medlem/uppfödarmöte vår & höst 2016




Annordna KM i Viltspår
Annordna KM i Agility & Rallylydnad



Verka för fortsatt samarbete med SSPK’s övriga Rasklubbar gällande aktiviteter.



Medlemsuppmuntran genom att utse Årets Medlem.



Årsmöte.



Verka för fortsatt god anda i klubben, samt gentemot medlemmar och omvärlden.
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3:2 Rambudget
BUDGET
2016

BUDGET
2015

92 000
5 000
20 000

101 000

8 000
125 000

5 000
126 000

-11 000
-28 000
-18 000
-5 000
-20 000
0
-3 000
-2 000
-2 000
-2 000
-6 000
-4 000
-10 000
-6 800
-7 200
-125 000

-12 000
-30 000
-19 000
-2 000
-26 000
0
-3 000
-2 000
-2 000
-2 000
-6 000
-4 000
-10 000
-8 000
0
-126 000

0

0

Intäkter
Medlemsavgifter
Uppfödarregister
Utställningar
Kurser o d
Övriga intäkter, klubbmästerskap

20 000

Kostnader
Medlemshantering SKK
Medlemsavgifter SSPK
Notisbladet
Administration
Utställningar
Klubbmästerskap
Kurser o utbildning
RAS
Rasmonter
Trycksaker
Årsmöte
Årets Hund
Medlemsmöten, resor SSPK
Övrigt inkl ansvarsförsäkring
Förråd

Resultat
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3:3 Balansräkning
BALANSRÄKNING
2015-12-31

BALANSRÄKNING
2014-12-31

Tillgångar
Kassa

0

608

147 394

148 388

5 360

1 200

152 754

150 196

150 127

123 876

Årets resultat

-8 687

26 251

Interimsskulder

11 314

69

152 754

150 196

Bank
Interimsfordringar
Summa Tillgångar
Eget kapital och skulder
Balanserat resultat

Summa Eget kapital och
Skulder
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3:4 Resultaträkning
BUDGET

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING

2015

2015-12-31

2014-12-31

101 000

94 555

35 390

Intäkter
Medlemsavgifter
Uppfödarregister

5 000

Utställningar

20 000

20 290

33 750

2 435

1 650

5 000
126 000

6 000
128 280

5 600
76 390

Medlemshantering SKK

-12 000

-11 000

Medlemsavgifter SSPK

-30 000

-27 300

Notisbladet

-19 000

-17 217

-2 000

-8 991

-879

-26 000

-21 815

-26 816

0

-7 588

Kurser o utbildning

-3 000

-8 218

RAS

-2 000

Rasmonter

-2 000

-3 153

Trycksaker

-2 000

-1 600

Årsmöte

-6 000

-15 279

Årets Hund
Medlemsmöten, resor
SSPK
Övrigt inkl ansvarsförsäkring

-4 000

Kurser o d
Övriga intäkter, klubbmästerskap

Kostnader

Administration
Utställningar
Klubbmästerskap

Förråd

Resultat

-2 885

-6 128
-4 791

-10 000

-4 310

-8 000

-7 782

-8 640

0
-126 000

-2 716
-136 967

0
-50 139

0

-8 687

26 251
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3:5 Motioner/Propositioner
Proposition från styrelsen till Dvärgpinscherklubbens årsmöte 2016-02-13
Gällande Årets Rallylydnadshund

Årets Rallylydnadshund antogs under förra årets årsmöte att under tävlings året 2015 vara
på prov för att utvärdera hur många deltagare som anmäler sina hundar till tävlingen.
Vi har nu sätt en stor ökning av att fler medlemmar deltar i dessa tävlingar.
Vi föreslår därför årsmötet
Att anta Årets Rallylydnadshund som egen tävling i årets hundtävlingar
med följande poängberäkning och statuter.
Styrelsen
2016-01-12

Åretshund Rallylydnad
Grundkriterier
Endast medlemmar i Dvärgpinscherklubben får delta.
Endast svenskägda hundar får delta.
Medlemskap måste finnas vid den 1:a medräknade tävlingen.
Poängen erhålls för officiella rallylydnadstävlingar i Sverige i klasserna, Nybörjare, Fortsättning, Avancerad och Mästarklass samt Dvärgpinscherklubbens inofficiella klubbtävlingar
Resultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår.
Alla uppgifter som inte är officiella ska styrkas med dokument.
Det åligger den som anmäler hunden till tävlingarna att styrka sina resultat som ska poängsättas.
Sista dag för att skicka in är den 5 januari kl 24.00 via mail eller poststämpel 5 januari gällande år
Poängberäkning
1. De fem bästa resultaten som uppnåtts under kalenderåret räknas
2. Man ska ha tävlat minst en gång under året.
3. Ungdoms SM deltagande räknas ut efter de start- och tävlingspoängen som finns beronde på klass man
startat.
4. Endast U-SM i mästarklass erhåller extra USM poäng
Pluspoäng för senaste erhållna titel (kan tas med från tidigare år)

Poäng

RLD-N

4

RLD-F

6

RLD-A

8

Svensk rallylydnadsmästare

10
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Utöver det så får man också poäng för sina resultat på officiella tävlingar som man deltagit på under året samt
deltagande på SM. 5 tillfällen får inkluderas i uträkningen.

Startpoäng Tävlingspoäng poäng
Nybörjarklass startat

1

70-79poäng

1

80-89 poäng

2

90-100poäng

3

Fortsättningsklass startat

2

70-79 poäng

1

80-89 poäng

2

90-100poäng

3

Avancerad klass startat

3

70-79poäng

4

80-89 poäng

5

90-100poäng

6

Mästarklass startat

4

70-79poäng

4

80-89 poäng

5

90-100poäng

6

Deltagit på USM mästarklass

10

Deltagit på SM

12

Deltagande på inofficiell Dvärgpinscherklubbstävlan
Exempel: Doris med matte tävlar under året 5 gånger
Tillfälle 1 nybörjarklass med 89p= 1+2= 3P Startpoäng 1 och tävlingspoäng 2
Tillfälle 2 Nybörjarklass med 42p=1= 1p
Startpoäng 1 och tävlingspoäng 0
Tillfälle 3 Nybörjarklass med 100p= 1+3=4p Startpoäng 1 och tävlingspoäng 3
Tillfälle 4 fortsättningsklassen med 70p= 2+1=3p
Startpoäng 2 och tävlingspoäng 1
Tillfälle 5 fortsättning klassen med 91p= 2+3=5p
Startpoäng 2 och tävlingspoäng 3
Plus poäng: RLD-N 4poäng
Totalt poäng: 20Poäng
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3:6 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för Dvärgpinscherklubben

Undertecknade revisorer har granskat Dvärgpinscherklubbens räkenskaper för 201501-01 – 2015-12-31. Vi har funnit räkenskaperna helt iordning och därför föreslår vi
årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen i Dvärgpinscherklubben
för den tid som revisionen omfattar.

Ängelholm 2016-01-29

Brevens Bruk 2016-01-29

Marianne Olsson

Neta Thomsson
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3:7 Valberedningens Berättelse/ Förslag
Valberedningens berättelse till årsmötet 2016-02-13
Vi i valberedningen har försökt att få ihop en blandning på personer med både lång
och kort erfarenhet av styrelsearbete men även att det blir en spridning i landet. Vi
känner att vi fått ihop ett förslag på folk som förstår sig på rasen och det bådar gott
inför framtiden. Med hopp om gott arbete under 2016.

Valberedningen 2016-02-03
Sam. Linda Molin- Lindborg, Göran Åkesson

Valberedningens förslag till Dvärgpinscherklubbens årsmöte 2016-02-13
Valberedning föreslår en fördelning på 4 ledamöter och 2 suppleanter jämte
ordföranden.
1 år Ordförande Annette Persson
1 år Ledamot Amanda Malm
1 år Ledamot Catharina Holmberg Kivinen
2 år Ledamot Elisabeth Gyllenswärd
1 år Ledamot Sabina Andersson
1 år Suppleant Emilie Åstrand
1 år Suppleant VAKANT
1 år Revisor Marianne Olsson
1 år Revisor Ann-Sofi Taus
1 år Revisor supp VAKANT
1 år Revisor supp VAKANT
Valberedning
1 år sam. Göran Åkesson
2 år
1 år
Valberedningen 2016-02-03
Sam. Linda Molin- Lindborg och Göran Åkesson
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3:8

Bilaga
Förslag om avgifter för kommande verksamhetsår.

1. Medlemsavgifter helbetalande medlemmar gäller även utomnordiska.
Förslag 300 kronor/år.
2. Familjemedlemsavgift.
Förslag 80 kronor/år.
3. Förstagångsmedlemskap, Gåvomedlemskap.
Förslag 150 kronor.1 år.
4. Extra Rasklubbsavgift.
Förslag 80 kronor/år.
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