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1. Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelse from 1/1 2021- 31/12 2021 

 

Inledning Kallelse till årsmötet har skett i god tid genom vår publikum och sociala me-
dier såsom Pinnenytt, Hemsida samt Facebook.  
 

Året 2021 går mot sitt slut, efter ett år och en vår med restriktioner trodde de flesta att 
det snart skulle bli "som vanligt", restriktionerna lättade något och många kom ut och 
började tävla igen, tills den nya varianten av covid-19 blossade upp igen och vi är 
åter här med inställda tävlingar. 
Vi hoppas att året 2022 ska bli bättre och vi hoppas att det ljusnar på alla sätt och vis 
och att alla tävling/hundträffar snart är i gång igen. 
Styrelsen vill tacka medlemmar, samarbetspartners och rasentusiaster för ännu ett 
annorlunda år. 
Ni har alla bidragit med värdefulla insatser på olika sätt. 
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2:1 Styrelse och funktionärer under året.   

 
Styrelsens sammansättning  

Ordförande Catharina Holmberg Kivinen  
Vice ordförande Ingela Pettersson 

Sekreterare Annette Persson  
Kassör Sabina Andersson  
Suppleant Linda Olsson 
 
 

Funktionärer 

 
Revisorer. Markus Claesson & Karin Danielsson 
Revisor Suppleanter Vakant 
Valberedning. Sammankallande Amanda Malm, Jan Pettersson & Birgitta Löfgren 
 
Medlemsansvarig. Sabina Andersson 
Valphänvisare. Catharina Holmberg Kivinen 

R.A.M. Sammankallande Sabina Andersson & Catharina Holmberg Kivinen 
Tävlingskommittén. Sammankallande Sabina Andersson, CUA ansvarig Annette Persson 
Viltspårskommittén. Sammankallande Ingela Pettersson, Linda Olsson 
Lure Racing Kommittén. Vakant 
 

Rosettansvarig Catharina Holmberg Kivinen 

Sponsoransvarig Styrelsen 

 
Shop Ansvarig: Catharina Holmberg Kivinen 

Åretshund uträknare: Milla Strandheim, Kontrollräknare: Sabina Andersson & Catharina 
Holmberg Kivinen 
Marianne Olssons Minnesfond/ Fondstyrelse –Maj Flodin, Heidi Westman Stridfalk & 
Sabina Andersson 

 
Rasmonter. Maj Flodin 

Vår publikum. Pinnenytt - Styrelsen 
  
Webmaster Catharina Holmberg Kivinen 

Uppdateringar Facebook Catharina Holmberg Kivinen 

 
 
2:2. Styrelsen & Klubben. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 8 protokollförda telefonmöten och 1 
konstituerande möten samt haft 3 AU-möte. Styrelsen har haft kontakt via internet, 
arbetsforum samt e-post och telefon. Protokollen har publicerats på Dvärgpinscher-
klubbens 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 aktivite-
ter under året, tack även till frivilliga insatser hos medlemmarna!  
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Årsmötet 2021ställdes in pga covid-19, vi fick då dispans från SKK att skjuta upp års-
mötet till år 2022 och fortsätta i samma bana. Vi gjorde klar årsmöteshandlingarna för 
året 2020 och räkenskaperna godkändes från revisorerna. 
 
 
Vår Facebook sida har också under året blivit flitigt uppdaterad och fler har anslutit 
sig till denna.  

 
2:3 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 
och 8 st familjemedlemskap, 10st Provmedlem, 20 st valpköpare, 2st pensionär 2 st 
hundungdom & 6 st rasringarmedlemmar  
total 271 medlemmar  
 

Under årets 2021 har vi haft ett uppsving på medlemsantalet och vi ser en ökning. 

Uppfödare har varit duktiga under årets med att ge sina valpköpare gåvomedlemskap i 

klubben, vi hoppas att det fortsätter under 2022 

 

Medlemsvärvning har skett genom att vi nu erbjuder prova på medlemskap genom 

rasklubbsinformation och att vi nu också kan locka äldre med ett billigare medlemskap. 

2:3 Avel Hälsa & Mentalitet. 

Valphänvisningen 
Catharina Holmberg Kivinen har under året varit vår hänvisare. Ett 10-tal valpkullar har hän-
visat. Täckhundslistan har uppdaterats med en ny täckhund.  
Den service vi ger våra uppfödare med gratis annonsplats på dvärgpinscherklubbens hem-
sida har låg nyttjandegrad. Det finns plats för fler. Många av de uppfödare som står på vår 
uppfödarlista utnyttjar inte möjligheten till gratis annonsering, vilket är tråkigt. Under de 2 
åren vi nu haft covid-19 i sverige gav vi uppfödarna dispans att tillfälligt ta bort kravet för ut-
ställningsmeriter, tyvärr vart den ingen förändring. Så till er uppfödare, skicka in till vår hänvi-
sare för publicering på hemsidan! 
 
Verksamhetsberättelse RAM- gruppen 2021 
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RAM- gruppen har under verksamhetsåret bestått av Sabina Andersson & Catharina Holm-
berg Kivinen. Vi har under året 2020 samt 2021 arbetat med Ras dokumentet. I december 
2020 skickade Dvärgpinscherklubben in Ras dokumentet till SSPK för granskning i maj 2021 
fick vi från SSPK att man skulle ta bort en text om hälsoprogram i dokumentet, därefter ligger 
det fortfarande hos SKK och vi väntar på besked. 
Vi arbetar med att fortsätta uppdatera RAS dokumentet för kommande år. 
Sabina Andersson & Catharina Holmberg Kivinen 

 

2:4  Statistik Dvärgpinscher 2021 

Antalet registrerade 2021: 234 st varav 10 importer. (2020 registrerades 234 st. varav 5 im-
porter) vi ligger kvar på samma nivå som året innan dock en liten ökning på importer,  
 
234st registrerade valpar fördelat på 54 kullar 
Detta innebär att rasen registreringssiffror ligger på en jämn nivå. 
 
Kullstorlek: 4 valp 
 
Inavelsgrad: 0,8 % en rekordlåg nivå.  
52 parningar är under 6,25 %  
2 parningar ligger mellan 6,25%-12,49% 

 
Ålder vid 1: a kull:  2 hanar mellan 7–12 mån, 1 hane 13–18 mån, 3 hanar & 5 tikar 19–24 
mån och övriga såväl hanar som tikar över 24 mån ingen tik under 18 mån.  

 
Ögon:  
Ögonlysta med UA 75 st.  
 
PPM, iris-iris lindrig 1 st  
PHTVL/PHPV, grad 1 1st 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1 st 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas  1st 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas  1st 
Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas  1st 
Katarakt, partiell cortex, BPK, kraftig. Ärftlig   1st 
Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 1st 
Katarakt, partiell nukleus, måttlig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas  1st 
Vitreusdegeneration     1st 
Öga, uppföljning     1st 

 
Patellaluxation: 
Patella kollade med UA 57 st.  
Patella, medialt grad 1 3 st,  
 
MH: 1 st. genomförde  
BPH: 31 st. genomförde 1 st. avbröt av beskrivaren 
HD: 0st 
 
Endast 4 nya kennelnamn registrerades under året 2021 
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2:5 Aktiviteter & Klubbtävlingar. 

 
Årsmötet för verksamhetsårets 2020 Inställd pga Covid-19   

 

Åretshundtävlingarna. Inställd pga Covid-19 

Utställning Rasspecialen. 

Året 2020 vart det inställda tävlingar pga covid-19 för året 2021 kunde vi äntligen arrangera 
vår Rasspecial och ny plats First Camp Västerås vart en succé.  
Vi samlades tillsammans med SSPK och de andra raserna redan på fredagen för att sätta 
ihop utställningsringarna, bygga upp domartältet och ringsekreterare tältet. 
På lördagen var det åter dags för Rasspecialen, många fina hundar äntrade ringen och snart 
börjades det koras BIR & BIM vinnande hundar i de olika klasserna. 
Så här efteråt kan vi luta oss tillbaka och njuta av att ni alla medlemmar uppskattade hela da-
gen. 
Planerna för 2022 års Rasspecial är redan i full gång och vi kommer återigen vara på platsen 
First Camp Västerås. 

Viltspårs KM 

Tyvärr fick vi i år ställa in KM i viltspår 
 

Inofficiell Hundutställning 2021 
 
Pga återigen Covid-19 fick vi i år återigen ställa in, vi hoppas att vi kan genomföra detta 2022 

 
Rasmonter/Rasparad Stockholm Hundmässa 2021 
Pga covid-19 ställde man in Stockholms Hundmässa 2021, vi hoppas på att man kan 

genomföra detta under året 2022. 

 

Exteriörbedömning 2021 

Under 2021 lyckades vi genomföra Exteriörbedömning platsen var i Stockholm och 

Hässleholm. Där vi fick lite över 30 anmälda hundar. Domaren från Stockholm var Per 

Lundström och Hässleholm Charlotte Orre 

 

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 2021 haft följande sponsorer: 
Agria 
Four Friends 
Essential Foods 
Buddy Petfood 
XL zoo 
Doglove.se 
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Avslutande ord 

Detta har återigen varit ett mycket speciellt år för Dvärgpinscherklubben även för all verk-
samhet i Sverige. Många verksamheter och föreningar har drabbats hårt pga den rådande 
pandemi.  
Mycket har vi tagit lärdom av och hoppas att vi kan göra nästa år till ett mycket bättre år. 
Framför allt att genomföra de aktiviteter som vi vill göra för våra medlemmar. Men för att vi 
ska kunna genomföra dessa aktiviteter så behöver vi ha medlemmarnas hjälp att kunna ge-
nomföra detta. Vi i styrelsen kan inte täcka upp hela sverige därför behöver vi hjälp av enga-
gerade medlemmar. 

 
Med detta vill jag tacka styrelsemedlemmar, funktionärer och medlemmar som har engagerat 

sig lite extra och stöttat styrelsen under året. 

 

 

Vi har tagit del av Dvärgpinscher Klubbens Årsredovisning & 

Verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsår 2021-01-01-2021-12-31. 

 

 

 

Ordförande Catharina Holmberg Kivinen 

 

 

 

Vice ordförande Ingela Pettersson    Sekreterare Annette Persson 

 

 

 

 

Kassör/Ledamot / Sabina Andersson  Suppleant/ Linda Olsson 

 


