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2009 02 08 konstituerade sig den nya styrelsen bestående av 7 ledamöter och 2 
suppleanter.  
 
Styrelsens sammansättning 

 
Ordförande  Christer Carle  
Vice ordförande Joakim Falk (avgick 091117) 
Kassör  Mirka Kapanen 
Sekreterare  Sara Wallgren (avgick 091117) 
Ledamot  Sandra Älverud Sjöström 
Ledamot  Bodo Bäckmo 
Ledamot  Claes Hedberg* 
Suppleant   Josefin Mälman** 
Suppleant  Emma Björkvall 
*  Tjänstgjort som vice ordförande från 091210 
** Tjänstgjort som sekreterare från 091210 
 
 
Övriga valda 
 
Revisorer  Karin Larsson, Gert Edbom 
Revisorssuppleanter Jessika Dahlqvist och Heidi Jaakola 
Valberedning Anna Borg (sammankallande), Birgitta Rossbäck,  

Elin Hjerpe 
 
Funktionärer 
 
Valphänvisare Emma Carle 
Webmaster  Marie Johannesson 
Avelskommitté  
(från april)  Bodo Bäckmo, Joanna Måård, Christer Carle  
Utställningskommitté Sigrid Fogelberg, Linda Hansen (från april) 
Mentalitetskommitté  Bodo Bäckmo 
Viltspårskommitté Claes Hedberg, Jessika Dahlqvist 
 



Styrelsen 
 
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten och 2 AU-möten. Protokollen 
har lagts ut på sektionens hemsida. 
 
 
Statistik 
 
Medlemmar  Registrerade valpar enligt SKK 
2009  2008 2009 
244 st  162 st 196 st 
 
Valphänvisaren hade 43 förfrågningar avseende valpar, rasinformation, omplacering 
med mera. Ett tack till valphänvisaren för att på ett bra sätt ha spridit information 
om vår ras och våra kullar till blivande valpköpare och andra intressenter. 
 
 
Arrangemang 
 
Sektionen och dess medlemmar har under året arrangerat: 

• Årets Mälarpinscher anordnades på Vilsta camping, Eskilstuna, med Joakim 
Falk som domare.  
Antalet anmälda hundar: 
58 vuxna, 2 avelsgrupper, 2 uppfödargrupper 
10 valpar, 1 avelsgrupper, 1 uppfödargrupper 

• Nättidningen Pinscherfnatt hade premiär och blev en stor succé. Tre 
nummer gavs ut under året 

• Några engagerade medlemmar ansvarade för rasmontern på Hund 2009 
• Flera uppfödare har ordnat MH och MT för pinschrar 
• Pinschersektionen har under året ekonomiskt stöttat två stycken olika 

träningsläger för pinscher som initierades av medlemmar 
• Flertalet pinscherträffar har ordnats runt om i landet under året 
• ViltspårsKM ordnades i augusti med stort antal deltagare 
• En föreläsning med etologen Lars Fält ordnades i samband med årsmötet 
• Ett domarkompendium har framarbetats 
• 3 stycken pinschrar över sju år har fått rabatterad ögonlysning under året 

 
 
Arbetet i sektionen 
 
Styrelsen har arbetat i enlighet med stadgarna som gäller för Pinschersektionen och 
motionerna som tillstyrktes på årsmötet. Därutöver har styrelsen haft kontakt via 
sitt forum (Pinscherstyrelsens forum), internet, mail och telefon. Styrelsen 
träffades även under en helg för att lära känna varandra samt lägga upp ramarna 
för årets arbete.  
 
 
 
 



Hemsidan 
 
Sektionen har en snygg, bra uppdaterad och välbesökt hemsida med mycket 
information. Ett tack till vår duktiga webbmaster, som lagt ner mycket tid med 
hemsidan. 
 
Ekonomi 
 
Beträffande sektionens ekonomi hänvisas till kassörens rapport. Året har gett ett 
underskott på 16 419,12 kronor. Styrelsen föreslår att underskottet balanseras mot  
eget kapital. 
 
 
Slutord 
 
Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret och ett 
speciellt tack till alla som engagerat sig och hjälpt till.  
 
 
 
 
Christer Carle   Claes Hedberg 
 
 
 
Mirka Kapanen   Josefin Mälman 
 
 
 
Bodo Bäckmo   Sandra Älverud Sjöström 
 
 
 
Emma Björkvall 
 
 
 


