
1: Verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelse from 1/1 2022- 31/12 2022 

  

Inledning 

Kallelse till årsmötet har skett i god tid genom vår publikum och sociala medier såsom Pinnenytt, 

Hemsida samt Facebook/Instagram. Året 2022 har varit ett aktivit och intensivt år jämfört med åren i 

ryggen med pandemi och restriktioner. 2022 blev året där restriktionerna släppte under våren och vi 

kunde starta upp ordentligt med både aktiviteter och genomföra SDPV. Vi ser fram emot ett 2023 i 

lika fin anda och att kunna fortsätta erbjuda medlemmar både tävlingar och aktiviteter. Styrelsen vill 

tacka alla våra medlemmar, sponsorer och rasentusiaster för ett fantastiskt 2022. Vi vill även säga 

tack till SKK & SSPK med tillhörande rasklubbar för ett fint samarbete. Ni har alla varit värdefulla för 

klubbens framgångar.  

 

2:1 Styrelse och funktionärer under året.  

 

Styrelsens sammansättning  

Ordförande Anna Clevesjö  

Vice Ordförande Marie Hörberg (Avgått) 

Kassör Carola Håkansson 

Webmaster Daniel Carlbom (Avgått) 

Sekreterare Jacqueline Swärd 

Ledamot Mica Grälls 

Ledamot Jessica Linhem Olsson 

Suppleant Daniel Hörberg 

Suppleant Oskar Theorin (Avgått) 

 

Funktionärer  

Revisorer. Markus Claesson & Monika Axelsson 

Revisor Suppleanter: Sabina Andersson & Vakant  

Valberedning, Sammankallande Katja Koho & Gisela Tingshagen 

Medlemsansvarig. Marie Hörberg (Avgått) , Tagit över - Styrelsen 

Valphänvisare. Styrelsen 

R.A.M. Sammankallande Katja Koho, Maria Björn & Cecilia Carlbom Widén, (Linda Garstrand Avgått) 



Tävlingskommittén: Sammankallande Anna Clevesjö & Jessica Linhem Olsson 

Viltspårskommittén: Vakant  

Lure Racing: Kommittén. Vakant  

Rosettansvarig: Anna Clevesjö  

Sponsoransvarig: Marie Hörberg (Avgått) & Linda Garstrand (Avgått) – Tagit över: Jacqueline Swärd  

Shop Ansvarig: Styrelse  

Åretshund uträknare: Eva saetre, Kontrollräknare: Mica grälls & Carola Håkansson 

Marianne Olssons Minnesfond/ Fondstyrelse – Maj Flodin, Ingela Pettersson & Carola Håkansson 

Rasmonter, Mydog: Jessica Linhem Olsson/ Stora sthlm: Anna Clevesjö 

Medlemstidning: Pinnenytt – Jacqueline Swärd 

Webmaster: Vakant 

Uppdateringar Facebook/Instagram: Jacqueline Swärd, Anna Clevesjö & Mica Grälls 

Aktiviteter: Jessica Linhem Olsson 

 

 

2:2 Styrelsen och klubben 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 haft 12 protokollförda Teams möten och 2 

konstituerande möten samt haft 4 AU-möte.  

Styrelsen har haft kontakt via internet, teams, 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 alla frivilliga insatser från medlemmarna!  

Vi har sammanställt färdigt årsmöteshandlingarna för året 2022 och räkenskaperna godkändes från 

revisorerna. Vår Facebook & Instagram sida har också under året blivit flitigt uppdaterad med lite 

roligheter och fler har anslutit sig till dessa. 

Våran klubbtidning har återigen kommit ut till våra medlemmar i digital form, under året har första 

numret getts ut under April och därefter en gång i månaden. Totalt sett 9 gånger under 2022. I 

denna har man varierat med viktig och relevant information för klubben och våra medlemmar, men 

också även Fakta, upplysningar & trevliga tips och råd. Samt även information från SKK & SSPK har 

delats. Vi har även uppmanat till Åretshund för att engagera & aktivera våra medlemmar.  

 

 

 



2:3 RAM 

Årets början 2022 fick Maria, Katja och Cecilia förtroendet att Jobba i RAM gruppen för 

Dvärgpinscherklubben och se över RAS.  

Arbetsmaterialet har varit tunt och man har inte haft rätt information så man har ej kunnat sätta 

ihop RAS och få den inskickad. Så man bestämde att Ramgruppen skall få rätt material och haft 

kontakt med SKKs avels kommité för att få rätt mall att jobba med och det som behöver fyllas för att 

RAS skall kunna bli godkänd. Ramgruppen har fått kontakt med Mikaela som skall granska RAS innan 

den tas till Avelsutskottet för godkännande. Mikaela finns som stöd till RAM för frågor kring arbetet 

och hjälp att RAS blir rätt utformat . 

RAM har försökt att få statisktiken från de olika försäkringsbolagen men tyvärr har inte alla svarat 

mer än agria och därav har inte RAM rätt statisktik för Sjukdomar som varit under de senaste åren. 

 

2:4 RAM – Statistik 

BPH testen har varit få då man ej kunnat boka sig på BPH under pandemin 10 st  BPH är gjorda under 

2021 och år 2022 statistik finns ej än. 

 

Ögon gjorda 2019- 2021  

Diagnos                          2019                                              2020                              2021 

 UA                                 41   (95,3 %)                                           40 (87,0 %)          34 (91,9 %) 

Diagnos                      2  (4,7 %)                                           6  (13,0 %)                      3 (8,1 %) 

Totalt antal undersökta   43                                              46                           37   

35 st som gjort PATELLA fram till 2021 och fått resultat UA  betyder  (97,2 %) friska Knän 

Varav 1 st är medialt patella grad 2  (2,8 %) 

 

 

 

 



 

 

 

Registreringen har gått neråt  i rasen och dess population 

 

 

 

 

 

 
Inavelsgraden var 0.7% 2021 och blev höjd till 1.1 % 2022 

 

 

 
 
RAM har fått samtal kring avelshanar och deras population RAM har medverkat i alla 

uppfödare möten som Dvärgpinscherklubben anordnat via Zoom möte. Och informerat 

uppfödare hur man jobbart i RAM och man har frågat uppfödare hur de ser på rasen och 

vad som behöver arbetas med. RAM gruppen kommer under 2023 informera vad som 

har blivit sagd i möten och vilka önskemål man haft. 
/Katja, Maria och Cecilia 



2:5 Statistik Medlemmar  
 

Helbetalande  

2012-12-31/ 395 st  

2013-12-31/ 345 st  

2014-12-31/ 317 st  

2015-12-31/ 264 st  

2016-12-31/ 252 st  

2017-12-31/ 225 st  

2018-12-31/ 217 st  

2019-12-31/ 213 st  

2020-12-31/ 205 st  

2021-12-31/ 223 st  

2022-12-31 / 233 st 

2022: Familjemedlemskap 13st, Provmedlem 11st, Valpköpare 8st, Folkpensionär 4st, 

Hedersmedlem 0, Ständig medlem 0st, extra medlemskap 7st, Dubbelt 19-25 medlemskap 1st, 

Dubbelt 6-18 medlemskap 5st, Totalt 282st 

 

 

2:6 Aktiviteter & Klubbtävlingar 

Årsmötet 

För verksamhetsåret 2022 hölls digitalt den 20/2-2022 

Medlems & Uppfödarmöten,  

Uppfödarmöten har kommit igång och vi startade upp efter sommaren och hade två under det sista 

halvåret av 2022. Det har varit uppskattat av våra deltagande uppfödare. 

Medlemsmöten har vi haft ett fysiskt i Jönköping där det blev många bra diskussioner för framtiden. 

Åretshund tävlingar  

Eftersom restriktionerna släpptes så har vi återupptagit Åretshundtävlingar med glädje. Resultatet 

kommer presenteras under årsmötet och kommer läggas upp på hemsidan därefter.  

Utställning Rasspecialen 

Specialen hölls på First Camp i Västerås 14/5-22. Vi kom på fredagen då vi förberedde ringar, byggde 

tält och förberedde alla priser. Under lördagen hölls sedan Mälarpinschern med SDPV med över 60 

anmälda hundar och där Dvärgpinscherklubben detta år ansvarade för rosetter för mälarpinschern. 

Vi kunde under dagen också erbjuda prova på Rallylydnad och det fanns nosework tillbehör att låna 



för de som ville testa. Vi hade varierande väder så den planerade gemensamma fikat uteblev på 

grund av regnskur. Totalt sett var det en mycket lyckad helg med många positiva människor.  

Vi samarbetade tillsammans SSPK samt övriga raser inom specialklubben vilket var ett otroligt fint 

samarbete! 

Planerna för 2023 års rasspecial är redan igångsatta och även detta året blir det på First Camp i 

Västerås den 27/5-2023. 

Övriga aktiviteter 

Under året 2022 har klubben försökt anordna 18 st olika träffar, tyvärr blev några inställda men vi 

har kunnat erbjuda prova på Rallylydnad, Ringträning, Promenader och lekstunder. Vi hoppas på 

liknande aktiviteter under 2023. 

Viltspårs KM 

Inställd detta år på grund av brist av tid samt det saknas personer i viltspårkomittèn. 

Inofficiell Hundutställning 2022 

Inställd detta år på grund av bristande tid. Vi hoppas kunna genomföra denna under 2023. 

Rasmonter/Rasparad 

Stockholm 

Anna Clevesjö och Jacqueline Swärd hjälptes åt att bygga monter under fredagen den 9/12-22. Med 

hjälp av fantastiska medlemmar och deras fina Dvärgpinschrar så bemannades montern under båda 

dagarna (Lördag & Söndag). Vissa har hjälpt till i många år och vi hade även några nya i montern 

vilket var väldigt roligt! Vi deltog i rasparaden under båda dagarna. Under helgen hade vi många 

besök av glada och nyfikna hundälskare. Vi hade även under helgen klubbens profil saker till 

försäljning. Vi fick mycket beröm för vår fina monter men även att hundar och människor var så 

trevliga! Stort tack till er som ställde upp för klubben denna helg.   

Göteborg 

Tyvärr ingen rasmonter i Göteborg detta år men 2023 var klubben närvarande. 

Exteriörbedömning 2022 

Klubben har inte anordnat några bedömningar under året då utställningar har startat igen efter 

COVID-19. 

 

2:7 Fond, Gåvor och Donationer 

Fond 

Marianne Olssons Minnesfond/ Fondstyrelse 

Här har vi inte mottagit någon ansökan under 2022.  

 

Gåvor och Donationer 



Klubben har haft tur och haft en del sponsorer. Vi tackar för dessa gåvor. 

 

Sponsorer 

Dvärgpinscherklubben har under året 2022 haft följande sponsorer 

Olivers Petfood 

SOS Entreprenad AB 

Anjediamond`S Kennel 

Anjediamond`S Hundcenter 

Don Lorino 

AGRIA 

Monica Hillman 

Pemsisters Showleads 

EMIN AB 

Hööks 

Diopet 

Widforss 

Töshundapotek 

Camalis Kennel 

Kennel Katares Mystery 

Style By Nina 

Buddy 

AniCura 

Vendelsö Djurklinik 

Kennel Diamond of Aros 

FirstVet 

 

Avslutande ord  

Året 2022 har varit ett år av mycket jobb för styrelsen då vi var många nya på våra poster. Det har 

vart mycket att sätta sig in i, fördjupa sig i och uppdatera samt förnya. Vi har under årets gång alltid 

haft med oss i allt vi gjort att det skall vara för Klubbens & Rasens bästa, samt Medlemmarnas 

intresse. Vi är stolta över att vi kunnat genomföra så många aktiviteter utspritt över stora delar av 

landet. Med hopp om att kunna utveckla det mer under 2023. Planerna för 2023 är i fullgång med 

både Föreläsning, Medlemsmöte härnäst - samt klubbens första Nosework tävling som blir ett KM. Vi 



vill säga stort tack till alla våra medlemmar som har hjälpt till och bidragit under årets gång – Ert 

engagemang är guldvärt! Vi är tacksamma att kunna börja verksamhetsåret 2023 med en bra plan 

och i en positiv anda, vi hoppas att fler medlemmar vill vara med längs vägen och engagera sig 

tillsammans med oss under detta året!  

 

Vi har tagit del av DvärgpinscherKlubbens Årsredovisning & Verksamhetsberättelse. Verksamhetsår 

2022-01-01-2022-12-31. 

Ordförande 

Anna Clevesjö 


