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1.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd.
3. Val av ordförande för årsmötet.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
De valda justerarna är dessutom rösträknare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordningen.
9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse
för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 17.
18. Övriga ärenden.
19. Mötets avslutande.
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14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut
om suppleanternas tjänstgöringsordning.
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2. Verksamhetsberättelse
Styrelsens sammansättning
Ordförande

Heidi Wistrand

Vice Ordförande

Helena Alsbäck

Kassör

Linda Levin

Adjungerad redovisningsansvarig

Anna Hellsten (Enligt beslut 28/10-2014).

Sekreterare

Sofia Skoglund

Ledamot

Pernilla Fahlén

Ledamot

Lisa Almquist

Ledamot

Anna Hellsten (Avgick på egen begäran 23/6 2014).

Suppleant 1

Camilla Ahnell
(Tillträdde som ordinarie ledamot 4/8 2014).

Suppleant 2

Susanne Gustafsson, Vakant från och med 4/8 2014.
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Övriga valda
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Revisorer:

Jeanette Grundström & Linda Hansen

Revisorssuppleant:

Johanna Rappe & Malin Appelqvist

Valberedning:

Anna Lööf (sammankallande)
Sofia Arnoldsson (ledamot)
Cattis Zackariasson (ledamot)

Pinscherhänvisare:

Pernilla Fahlén

Webmaster:

Pernilla Fahlén

Webbredaktör:

Heidi Wistrand

Avels- och mentalitetskommitté:

Linda Levin (sammankallande)
Bodo Bäckmo
(Vilande från och med den 28/4 2014).

Ansvarig för AK frågor:

Linda Levin

Utställningskommitté:

Pernilla Fahlén (sammankallande)
Linda Hansen
Lisa Almquist
Cattis Zackariasson

MH- kommitté:

Heidi Wistrand (sammankallande)
Linda Levin

Tävlingskommitté:

Sofia Skoglund (sammankallande)
Elin Hjerpe
Emma Hansson

RAS kommittén:

Linda Levin (sammankallande)
Sofia Skoglund
Heidi Wistrand

Trivselkommitté:

Lisa Almquist (sammankallande)
Helena Alsbäck
Susanne Gustafsson
Camilla Ahnell

Redaktör Notisbladet:

Suvi Andersson

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft 14 protokollförda möten, (varav 1
konstituerande) samt 2 AU-möten. Styrelsen har haft kontakt via internt, arbetsforum samt
e-post och telefon. Styrelsen har även träffats fysiskt vid två av mötena i Västerås.
Protokollen har publicerats på sektionens hemsida löpande under året.
Styrelsen har arbetat i enlighet med stadgarna som gäller för Pinschersektionen samt enligt de
framtagna arbetsbeskrivningarna för funktionerna inom styrelsen samt förtroendevalda och
dess kommittéer.
Styrelsen riktar ett stort tack till kommittéerna med sina adjungerande som planerat och
genomfört aktiviteter under året, tack även till frivilliginsatser hos medlemmarna!
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Funktionärer
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Statistik
Medlemmar i pinschersektionen enligt medlemslista 2015-01-01.
Totalt: 241 stycken
(Sedan 2013 har fullbetalande medlemmar ökat med 12 st och gåvomedlemskapen har minskat
med 4 st).
Varav:
Fullbetalande:
Familjemedlemskap:
Gåvomedlemskap:
Nordiskt medlemskap:
Utomnordiskt gåvomedlemskap:
Extra medlemskap:
Dubbelt 19-25:
Dubbelt 7-18:

203 st.
13 st.
12 st.
8 st.
0 st.
1 st.
3 st.
1 st.

Registrerade valpar enligt SKK
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:

186 st
108 st
159 st
120 st
173 st

Pinscherhänvisning
Under året Pinscherhänvisaren har hänvisat 14 st födda kullar, 13 st planerade kullar. 12 st
pinschrar har hänvisats för omplacering under året. Pinscherhänvisare har varit Pernilla Fahlén.
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Arrangemang
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Sektionen har med hjälp av sina kommittéer och medlemmar under året arrangerat:
 Medlemsmöte/Uppfödarmöte med tema Mentalitet, föreläsare David Selin
 Årsmöte
 Mälarpinschern, med officiell status, sektionens årliga hundutställning
 Mentalbeskrivning Hund (MH)
 Aktivitetsläger
 Medlemsmöte/Föreläsning om stress hos hund av Moa Waern och Kornélia Smideby
Wahlstedt
 Rasmonter Stora Stockholm/Rasparad 2014
 Rasmonter My Dog januari 2014
 Promenadträffar med lokalombud

Redogörelse för Mälarpinschern 2014
Mälarpinschern hölls i Ulriksdals slottsträdgård 23 augusti.
I år var Mälarpinschern officiell och alla SSPK raserna hade rasspecial samtidigt.
Vi hade 60 + (7) anmälda hundar.
Domare: Wera Hübental
Domarelev: Morgan Granander
Ringsekreterare: Eija-Leena Hedberg
Ringsekreterare: Eva Sederholm

Sponsorer:
Four friends
Robin´s VVS
Biodistra
Hundprylar
ReDog
Sillbiten

Pinschersektionen och utställningskommittén vill tacka alla som har hjälpt till att arrangera och
hjälpt till på utställningsdagen. Utan er hade det inte gått att genomföra.
Stort tack till alla som deltog och alla som hjälpte till.
Vi ses nästa år i Vadstena.

Redovisning Pinschersektionens Mentalbeskrivning 2014
Den 17 maj anordnades mentalbeskrivning (MH) i Pinschersektionens regi i samarbete med
Gnesta-Trosa Brukshundklubb. Arrangör var Gnesta-Trosa Brukshundklubb. Beskrivare Tommy
Holmertz, Testledare Malin Eriksson, A samt B figuranter: Niklas Englund, Erik Af Sillén.
MH kommittén bjöd in till arrangemanget via annons i Notisbladet, på Facebook, sektionens
hemsida, samt via SSPK’s kanaler. Totalt anmäldes 5 pinschrar och övriga 3 platser fylldes upp
av 1 Tysk Schäferhund, 1 Schnauzer Svart och 1 Border Collie. Könsfördelningen hos
Pinschrarna var 3 hanar och 2 tikar.

Samtliga startande hundar fick känd mental status.
Anmälningsavgifter, kallelse och reseersättningar sköttes direkt av Gnesta-Trosa
Brukshundklubb.
TACK till alla som medverkade denna härliga vårdag. Jättekul att få se många pinschrar
mentalbeskrivna vid ett och samma tillfälle, då det ger mycket värdefull information och
utvärdering av rasen. Tack även till Gnesta-Trosa brukshundklubb, figuranter, testledare och
beskrivare för ett gott samarbete och ett väl genomfört arrangemang.
TACK även till vår sponsor Mockfjärdsfönster i Västerås!
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Beskrivaren beslutade att avbryta MH’t för två pinschrar, med hänvisning till att hundarna inte
gick att kalla in inom tiden 2 minuter.
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Redovisning av Pinschersektionens KM i Viltspår 2014
Till KM i viltspår som var planerat till den 4 oktober blev intresset tyvärr svalt. Endast fyra
deltagare var anmälda och klubben valde därför att ställa in arrangemanget.
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Redogörelse för Pinschersektionens aktivitetsläger 2014
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Detta var första året som aktivitetslägret hölls och platsen som valts Backamo Lägerplats
utanför Ljungskile. Det var 17 anmälda personer med totalt 15 hundar. Det var totalt 6 inbjudna
instruktörer som alla höll i minst en aktivitet/specialgren var. De aktiviteter som erbjöds var
personspår, utställningsträning, tips och trix, specialsök, bruks-lydnad, barmarksdrag samt
rallylydnad. Vi erbjöd även deltagarna att lyssna på spännande föredrag om stress hos hund,
tipspromenad samt korvgrillning och fika. Från styrelsen fanns Lisa Almquist, Heidi Wistrand,
Susanne Gustafsson samt Helena Alsbäck på plats under helgen.
Instruktörer:
Tezzan Bernquist
Sofia Olsén
Johanna Rappe
Anna Borg
Kornélia Smideby Wahlstedt
Moa Waern

Sponsorer:
Backamo hundtjänst - erbjöd rabatter i
hundshopen under helgen.
Artfex hundburar - erbjöd burar till
specialpris

Pinschersektionen och Trivselkommittén önskar framföra ett stort TACK till alla medlemmar
som deltog, till instruktörer som vägledde deltagare och delade med sig av sin kunskap. Tack
även till våra sponsorer!

Ekonomi
Året har gett ett överskott på 3 092,75 kr, mycket tack vare det arbete flera personer lagt ner på
att skaffa rikligt med sponsorer till de arrangemang som genomförts under året. Vi hoppas på att
vi kan fortsätta samarbeta med dessa sponsorer.
Styrelsen föreslår att överskottet balanseras mot eget kapital.
Utförlig redogörelse för balans- och resultaträkning under punkt. 7.

Redovisning av arbetet med avelsfrågor
Årets inleddes med en föreläsning/medlemsaktivitet samt uppfödarmöte med föreläsare
David Selin. Temat för föreläsningen var mentalitet och uppfödarmötet riktades in på prenatal
stress.
Under året har kontakterna med läkemedelsverket återupptagits avseende
vaccinationskomplikationer. Pinschersektionen har försett biverkningshandläggare med det
underlag som finns inom klubben. Sektionen har även genom medlemstidningen Notisbladet
informerat om vikten av att rapportera in eventuella biverkningar till Läkemedelsverket.
Statistik för rasen och avelsarbetet har tagits fram fortlöpande, för att kunna följa utvecklingen.
Under en övervägande del av 2014 har Avels- och mentalitetskommittén varit vilande. Styrelsen
har dock besvarat eventuella förfrågningar till AK.

Revidering RAS

Utbildning
I oktober 2014 valdes Lisa Almquist att genom SKK få grundutbildning som avelsfunktionär för
att få en tydlig och klar bild av avelsfunktionärens roll, arbetet med RAS samt att få
förutsättningar för att sprida kunskap och information.

Hemsida och information
Hemsidan hålls levande och uppdateras regelbundet.
Facebook-sidan har använts för att snabbt sprida information och glada budskap till medlemmar
och andra pinscherintresserade. Facebooksidan har uppdaterats i genomsnitt 1 gång i veckan.
Medlemsbrev skickas ut till de medlemmar som delgett sin mailadress under 2014 har 9 st
medlemsbrev skickats ut.
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Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med revidering av Rasspecifik Avels Strategi
(RAS), men har ej lyckats slutföra arbetet. Mortalitetsenkäten har sammanställts, och kommer
att användas till fortsatt arbete med RAS. Ett av målen för 2015 års arbete bör vara att
revideringen ska slutföras. För det fortsatta arbetet har styrelsen tagit del av SKK’s
grundutbildning för avelsfunktionärer där RAS diskuterats.
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PR/Marknadsföring
Svenska pinschrar har haft fina framgångar i bland annat drag SM, Världsvinnarutställningen i
Finland, diverse bruksprov, lydnadsprov, agility- och rallylydnads-tävlingar, viltspårsprov m.m.
Pinschersektionen ser det som den mycket fin reklam för rasen och vill tacka alla som visar upp
vad pinschrarna kan!
Under Svensk vinnarutställning, på Stora Stockholm och under My Dog i Göteborg, fanns rasen
representerad i rasmontern tillsammans med övriga SSPK-raser. Vi representerade även rasen
på rasparaden.
En webbshop har startats upp där olika profilartiklar såsom nummerlappshållare och tygkassar
med pinscherlogga finns till försäljning.
Under året har PR-kommittén arbetat med att söka sponsringsavtal för våra arrangemang. Från
2015-01-01 till 2016-12-31 har sektionen ingått avtal med Royal Canin som kommer att sponsra
sektionen på olika sätt. Bland annat genom foderföreläsning för medlemmarna på årsmötet och
med vinster på Mälarpinschern.
Tack till alla medlemmar som engagerat sig för att presentera vår ras, samt till dem som hjälpt
till med samordning och som volontärer kring arrangemangen.

Rasmontrarna
Under verksamhetsåret har rasmontrar arrangerats vid Svensk vinnare på Stora Stockholm och
My Dog i Göteborg. Frivilliga medlemmar har hjälpt till med att presentera rasen samt bygga
monter och riva densamma. Styrelsen har tryckt upp informationsfoldrar om rasen. Under
verksamhetsåret 2014 har även planering av rasmonter i Göteborg på My Dog 2015 genomförts.
Rasmontrarna har haft många besökare av pinscherintresserade människor som visat glädje och
uppskattning över att få träffa pinschrar i verkligheten.
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Styrelsen vill rikta ett stort tack till de medlemmar som ställt upp och hjälpt till med det
praktiska arbetet med rasmontrarna, utan er hjälp hade det inte varit möjligt!
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Notisbladet
Notisbladet är SSPKs medlemstidning som kommer ut till alla medlemmar fyra gånger om året.
Redaktör för Pinchersektionens sidor har under 2014 varit Suvi Andersson..
Under slutet av 2014 skrevs avtal med SSPK för fortsatt samarbete med medlemstidningen, där
SSPK ansvarar för:
 att ge ut fyra nummer per år utifrån en beslutad årsplanering
 allt redaktionsarbete
 att via leverantör distribuera tidningen
 försäljning och administration av lösnummer
Övrigt:
 SSPKs kontaktperson mellan styrelse och redaktionen är även kontaktperson mellan
rasklubbar och SSPK.
 Rasklubbars redaktörer ingår i klubbtidningens redaktion.
 SSPKs styrelse är juridiskt ansvarig för tidningen.
 Fler detaljer för funktionärernas uppdrag finns i arbetsordning/arbetsbeskrivning
Ett stort TACK till Suvi Andersson som har skött uppdraget som redaktör med bravur. Vi ser
fram emot ett fortsatt samarbete och utveckling av klubbens medlemstidning under 2015!

Lokalombud
Under verksamhetsåret har sektionen återinfört lokalombuden. Vi har för närvarande 10
stycken lokalombud runt om landet. Som lokalombud kan man själva anordna aktiviteter, träffar
eller promenader eller så hjälper man andra som vill anordna något. När man planerat något
meddelar man styrelsen så information och inbjudan kan förmedlas till våra medlemmar via
hemsida och sektionens egen facebooksida. Som lokalombud finns det inga krav på att behöva
anordna något utan det viktigaste är att finnas där som en hjälpande hand för andra!
Styrelsen vill tacka de personer som valt att vara lokalombud och som under året planerat och
genomfört ett antal träffar och promenader!

Sponsorer
Pinschersektionen har under 2014 haft följande sponsorer:
Mockfjärds avd Västerås har tillhandahållit med lokal för styrelsemöten i Västerås samt
bidragit ekonomiskt vid arrangerande av MH i Gnesta.
Malms VVS sponsrade ekonomiskt med inköp av Katalog för PC.
Robin´s VVS Service AB sponsrade ekonomiskt med inköp av Katalog för PC, funktionärstält och
mat/fika till volontärer under Mälarpinschern.
Four Friends sponsrade med foder, kritiklappar och nummerlappar till Mälarpinschern
Re Dog sponsrade med kosttillskott till lotterierna vid Mälarpinschern.
Biodistra sponsrade med place off mm.
Hundprylar sponsrade med hundleksaker och tillbehör vid Mälarpinschern.
Sillbiten sponsrade med kyllådor för förvaring av mat vid Mälarpinschern
Stort tack för alla fina gåvor, och ekonomiska bidrag!

Pinschersektionens styrelse har under året haft en rolig men delvis krävande uppgift.
Arbetsbelastningen och ambitionerna att erbjuda medlemmarna roliga och betydelsefulla
aktiviteter har varit höga.
Styrelsen har erhållit mycket positiv feedback från medlemmar som hjälpt till vid olika
arrangemang, STORT tack för det!
Avslutningsvis önskar vi tacka alla som under året hjälpt till med allt från arbete i kommittéer
till att lämna svar i olika enkäter eller kommit med förslag till förändringar!
25/1-2015, Pinschersektionens styrelse
Heidi Wistrand
Ordförande

Linda Levin
Kassör

Pernilla Fahlén
Ledamot

Helena Alsbäck
Vice Ordförande

Sofia Skoglund
Sekreterare

Lisa Almquist
Ledamot

Camilla Ahnell
Ledamot

Susanne Gustafsson
Suppleant

Årsmöteshandlingar 2015, Pinschersektionen 2015-01-25

Slutord
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3.

Måluppfyllelse

Pinschersektionens verksamhetsår 1/1-31/12 2014 enligt verksamhetsplanen, fastställd vid
årsmötet 2014-02-09.
Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Mål
Årsmöte i februari
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Delta vid SSPK´ s
fullmäktigemöte i mars
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Resultat

Inte uppfyllt

Måluppfyllelse

Avvikelseanalys

Årsmötet hölls i Surahammar 9
februari 2014.
Delegater från
Pinschersektionen deltog.

Medlemsmöte

Föreläsning om mentalitet
2014. Under aktivitetslägret
arrangerades föreläsning om
stress.Via hemsidan och fb har
promenadträffar på olika
platser i landet förmedlats.

Uppfödarmöte

Uppfödarmöte arrangerades i
samband med föreläsning vid
årsmötet 2014.

Mälarpinschern

Arrangerades vid Ulriksdals
slottspark den 23 augusti
2013.

Arbeta för att
”Mälarpinschern” som
sämst ska genomföras
med ekonomiskt utfall
+/- 0 kr.

I samarbete med
Dvärgpinscherklubben,
medlemmar och sponsorer
genomfördes arrangemanget med ett ur
ekonomisk synvinkel, mkt
positivt utfall.

Viltspårs KM

Planerat att genomföras i VäneRyr den 4 oktober 2014.

PR/Rasmonter och
Rasparad Svensk
Vinnare, Stora
Stockholm
Profilartiklar till
försäljning

Genomfördes 13-14 december
2014, i samarbete med frivilliga
pinscherägare, samordnades
med SSPK.
Under året har en webbshop
startats upp där olika
profilartiklar såsom
nummerlappshållare och
tygkassar med pinscherlogga
finns till försäljning.

Informationssidor i
medlemstidningen

Sektionen har medverkat med
information i de 4 nummer av
Notisbladet som utgivits under
året.

Anordnades med officiell
status.

Ställdes in pga bristande
intresse med endast 4
anmälda.

Resultat

Måluppfyllelse

Arbeta för
återinförande av
lokalombud

Lokalombudsfunktionen har
återinförts under året. 10
lokalombud finns runt om i
landet.

Rasmonter My Dog
Göteborg

Rasmonter anordnades på
My Dog 2014, i samarbete
med medlemmar i sektionen.

Genomföra
mentalbeskrivning (MH)
vår & höst 2014

MH Genomfördes den 17 maj i
samarbete med Gnesta/Trosa
Brukshundsklubb.

“Årets hund” tävlingar

Avvikelseanalys

Tack vare sponsring kunde
arrangemanget genomföras
utan kostnad för sektionen.
Pga det låga intresset vid
vårens MH ställdes höstens
MH in.

Tävlingen genomfördes under
2014 och vinnarna i de olika
tävlingskategorierna koras vid
årsmötet efterföljande år.

Revidering av statuter för
åretshundtävlingar

Statuterna inför 2015 års
“årets-hund” tävlingar
reviderades. En referensgrupp
med medlemmar/uppfödare
tillfrågades för synpunkter.

Årets mentalitets
uppfödare

Ny kategori i “årets-hund”
tävlingarna infördes inför 2015
års tävlingar.
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Mål
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Måluppfyllelse Pinschersektionens verksamhetsår 2014 enligt Pinschersektionens
stadgar § 2.
Mål
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Måluppfyllelse

Informera och sprida
kunskap om SKK och
SSPK och
Pinschersektionen– dess
mål, organisation och
arbetsformer.

Ett organisationsschema har
tagits fram och finns
publicerat på hemsidan.

Informera om till
klubben hörande ras och
dess användningsområden.

Bemannade rasmontrar har vid
två tillfällen anordnats under
året. Stockholm och Göteborg.
Olika prova-på aktiviteter
samt information kring dessa
erbjöds vid aktivitetslägret.
Information om rasen och
dess användningsområden
finns på hemsidan.
Informationsfoldrar har
tryckts upp och delats ut vid
rasmontrarna.
Avelskommittén och
sedermera Linda Levin har
varit behjälplig vid
enskilda förfrågningar.
Forskningsnyheter från SLU har
publicerats på sektionens fb sida.
Under årsmötet presenterades
rasens aktuella status gällande
olika hälso- och
mentalitetsfrågor.

Lämna information och
råd i hälso/ avelsfrågor
i enlighet med av SKK
upprättade riktlinjer.
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Resultat

Aktivt följa den
kynologiska
utvecklingen för
klubbens ras inom och
utom landet.

Arbetat med RAS-dokumentet.
Aktivt tagit del av forskningsnyheter och information från bla.
SSPK och SKK.

Utbilda instruktörer,
hundägare och hundar så
att hundarnas
rasspecifika egenskaper
kan komma till
användning.

Medlemsaktivitet med
aktiviteter lämpade för
rasen. Information om
rasens specifika
egenskaper finns på
hemsidan.

Anordna verksamheter i
enlighet med SSPK´s
direktiv

Inga specifika direktiv har
inkommit.

Stödja och medverka i
SSPK´s och SKK´s
forskningsarbete.

Har inte inkommit några
särskilda direktiv under året.

Avvikelseanalys

Under året avvecklades
avelskommittén pga.
samarbetssvårigheter. Linda
Levin utsågs att fortsatt föra
styrelsens talan gällande
mentalitet och avel. Inför
nästkommande år önskas
uppstart av avelskommittén.

Revidering av RAS bör
prioriteras under
verksamhetsåret 2015.
Bilda en arbetsgrupp.

Delta i samråd inom och
utom SSPK och SKKorganisationen.

Representanter har deltagit I
SSPK´s fullmäktigemöte.
Samordning av rasmontrar, samt
Mälarpinschern med SSPK.
Enkät från SKK gällande
utställning/avelsutvärdering
har förmedlats till
medlemmarna.
Utställningskommittén har
besvarat enkäten.

Två fysiska
styrelsemöten under
året.

Har hållits på Mockfjärds fönster
I Västerås 1-2/3, samt 8-9/ 11.

Arbeta för att engagera
fler medlemmar

Medlemmar har engagerats
genom erbjudande av
aktiviteter, införande av
lokalombud, promenadträffar,
möjlighet att medverka i
referensgrupp för
åretshundstatuter, frågor via fb,
efterlyst bilder och skriftligt
material till tidning.

Måluppfyllelse

Avvikelseanalys

Beslut från årsmötet 2014
gällande återupprättande
av forskningsfond.

Mål

Resultat

Undersökt möjligheten att
upprätta en fond.

Styrelsen har under året
beslutat att pengarna även
fortsättningsvis förvaltas på
sektionens konto. Detta pga.
komplexiteten att som
förening upprätta en fond.

Revidering RAS

RAS-gruppen har arbetat vidare
med revidering av RAS.

Arbetet har inte slutförts
under verksamhetsåret.
Arbetet med RAS måste
prioriteras, och en
arbetsgrupp för detta bör
tillsättas under 2015.

*Kynologi: Läran om tamhundens uppkomst och utveckling, hundkunskap.
Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Inte uppfyllt
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Måluppfyllelse utifrån tidigare upprättade mål.
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4.

Verksamhetsplan för år 2015
Årsmöte
Deltagande vid SSPK's fullmäktigemöte
Årets utställningshund
Årets tävlande hund
Årets uppfödare
Årets mentalitetsuppfödare (ny tävlingsgren)
Mentalbeskrivning (MH) hösten 2015
Medlemsmöte
Uppfödarmöte
Mälarpinschern + aktiviteter i samband med arrangemang
Viltspår KM våren 2015
(PR) Rasmonter Stora Stockholm
(PR) Rasparad Stora Stockholm
(PR) Profilartiklar till försäljning
(PR) Rasmonter My Dog
Informationssidor i Notisbladet
Styrelsemöten, varav två fysiska
Återinrättande av Avels- och mentalitetskommitté
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Styrelsen arbetar för att engagera fler medlemmar
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Rambudget för år 2015

Intäkter
Medlemsintäkter
Uppfödarregister
Sponsring MH/Mockfjärdsfönster
Västerås
Mälarpinschern
Aktivitetsläger
Viltspår KM
Försäljning profilprodukter
Sponsring Robin's VVS/Aktivitet
Summa intäkter

2015
64 340,00 kr
3 000,00 kr

2014
22 485,00 kr
2 400,00 kr

2 000,00 kr
14 000,00 kr
- kr
4 000,00 kr
2 000,00 kr
2 000,00 kr
91 340,00 kr

2 000,00 kr
20 232,00 kr
5 959,00 kr
- kr
2 300,00 kr
4 000,00 kr
59 367,00 kr

Kostnader
Grundavgift SSPK
Avgift medlemshantering SKK
Ansvarsförsäkring
Notisbladet/SSPK
MH
Mälarpinschern
Aktivitetsläger
Viltspår KM
Profilprodukter
Medlemsaktivitet
Rasmonter My Dog och Stora Stockholm
2015
Årets hund 2015
Ögonlysningsbidrag
Genetica (licensavgift)
Hemsida/e-post
Årets Investeringar material
Bankkostnader
Kontorsmtrl & porto
Utbildning
Styrelsen
Årsmöte 2015
Övriga kostnader
Reseersättning SSPK möten +
fullmäktige
Forskningsfond

2015
21 100,00 kr
7 712,00 kr
600,00 kr
13 683,00 kr
2 000,00 kr
14 000,00 kr
- kr
4 000,00 kr
1 000,00 kr
2 000,00 kr

2014
- kr
- kr
- kr
- kr
2 000,00 kr
17 021,30 kr
5 013,00 kr
- kr
1 357,60 kr
5 660,00 kr

Summa kostnader

-

1 000,00 kr
2 000,00 kr
1 500,00 kr
1 300,00 kr
400,00 kr
- kr
500,00 kr
500,00 kr
2 000,00 kr
5 000,00 kr
7 000,00 kr
500,00 kr

-

2 500,00 kr
1 000,00 kr
-

91 295,00 kr

-

744,00 kr
2 001,00 kr
325,00 kr
- kr
343,75 kr
6 100,00 kr
462,00 kr
484,00 kr
1 800,00 kr
4 262,00 kr
7 787,60 kr
913,00 kr

-

56 274,25 kr
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Motioner

Inga inkomna motioner.

7.

Ekonomi 2014

Året har gett ett överskott på 3 092,75 kr, mycket tack vare det arbete flera personer lagt ner på
att skaffa rikligt med sponsorer till de arrangemang som genomförts under året. Vi hoppas på att
vi kan fortsätta samarbeta med dessa sponsorer.
Styrelsen föreslår att överskottet balanseras mot eget kapital.

Resultaträkning

Kostnader
MH
Mälarpinschern
Aktivitetsläger
Viltspår KM
Profilprodukter
Medlemsaktivitet
Rasmonter My dog Gbg 2014
Rasmonter Stora Stockholm 2014
Årets hund 2013
Ögonlysningsbidrag
Rasdata/hunddata
Hemsida/e-post
Årets Investeringar material
Bankkostnader
Kontorsmtrl & porto
Utbildning
Styrelsemöte
Årsmöte 2014
Övriga kostnader
Differens
Summa kostnader
Årets resultat
Summa kostnader och årets resultat

2014
22 485,00
2 400,00
2 000,00
20 232,00
5 950,00
0,00
2 300,00
4 000,00
59 367,00
2014
-2 000,00
-17 021,30
-5 013,00
0,00
-1 357,60
-5 660,00
0,00
-744,00
-2 001,00
-325,00
0,00
-343,75
-6 100,00
-462,00
-484,00
-1 800,00
-4 262,00
-7 787,60
-913,00
0,00
-56 274,25
3 092,75
59 367,00

Årsmöteshandlingar 2015, Pinschersektionen 2015-01-25

Intäkter
Medlemsintäkter
Uppfödarregister
Sponsring MH
Mälarpinschern
Aktivitetsläger
Viltspår KM
Profilprodukter
Sponsring Programvaruinköp
Summa intäkter

18
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Balansrapport
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Tillgångar
Profilprodukter i lager
Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Plusgiro
Summa tillgångar

2014
UB
4 555,40
3 790,00
2 311,00
49 315,43
59 771,83

Eget kapital och EJ resultatförda skulder
Forskningsfond
Skuld
Upplupna kostnader
Eget kapital
Årets resultat
Summa skulder och eget kapital

5 358,00
0,00
4 438,80
46 882,28
3 092,75
59 771,83

2013
UB
4 370,00
47 870,28
52 240,28

3 358,00
479,00
41 533,49
6 869,79
52 240,28

8.

Revision & förvaltningsberättelse

Räkenskapsåret 2014
Undertecknade revisorer av ordinarie årsmöte valda revisorer i Pinschersektionen, får
efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.
Vi har granskat årsbokslut, bokföring samt styrelsens förvaltning 2014. Revisionen har
gjorts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte
innehåller väsentliga fel. Vi har inte funnit någon anledning till kritik.
På grundval av vår granskning av räkenskaperna och förvaltningen för 2014 föreslår vi
att årsmötet


Fastställer resultat- och balansräkning, den senare slutade på 59 771,83 kr



Beviljar styrelsen ansvarsfrihet för dess förvaltning och den tid redovisningen av
räkenskapen omfattar.

Jeanette Grundström
Revisor

Linda Hansen
Revisor

Johanna Rappe
Revisorssuppleant

Malin Appelqvist
Revisorssuppleant

Årsmöteshandlingar 2015, Pinschersektionen 2015-01-25

Finspång 2015-02-07
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Bilaga 1

Pinscherstatistik 2014

Registrerade hundar
Antal reg/år

2012

2013

2014

Tikar (varav importer)

84

( 1)

60

( 6)

87

( 3)

Hanar (varav importer)

75

( 2)

48

( 4)

99

( 2)

Totalt

159

( 3)

108

( 10)

186

( 5)

Under 2014 har det fötts 23 kullar, där man har använt 18 hanar och 21 tikar i kombinationerna.

Inavel
Inavelsgrad

2012

2013

2014

1,6 %

0,5 %

1,9 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.
Kullar födda
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Fördelning parningar i %
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2012

2013

2014

Upp t.o.m. 6,25 %

23

13

22

6,26 % - 12,49 %

1

0

1

12,5 % - 24,99 %

0

0

0

25 % -

0

0

0

Av samtliga kullar födda 2014 så har 5 % en inavelsgrad på 6,26 % - 12,49%.
Av samtliga avelsdjur använda under 2014 så har det vid 4 tillfällen använts avelsdjur med
inavelsgrad 6,26 % - 25 % (parning med kusin, far/morförälder, halvsyster/halvbror,
syster/bror eller med förälder), vilket motsvarar 10 % av avelsdjur använda 2014.
2012

2013

2014

Kullstorlek genomsnitt

7,5

5,8

7,7

Antal kullar

24

13

23

Hälsa
HD-röntgen
Under 2014 HD-röntgades totalt 22 pinschrar (nya avläsningssystemet).
Fördelningen av diagnoser ser ut som nedan:
Diagnos
Antal
HD A: 36 %

HD grad A

8

HD B: 23 %

HD grad B

5

HD C: 36 %

HD grad C

8

HD E: 4,5 %

HD grad E

1

Rasen som snitt, hundar födda 2009-2013.
Antal %
Antal undersökta

111

16 % av födda

Totalt antal HD A

50

45 % av röntgade

Totalt antal HD B

45

41 % av röntgade

Totalt antal HD C

15

14 % av röntgade

Totalt antal HD D

1

1 % av röntgade

Föräldradjur

2014

Antal %

HD grad A

HD grad A

5

22 %

HD grad A

HD grad B

7

30 %

HD grad A

HD grad C

2

9%

HD grad B

HD grad B

1

4%

okänt

HD grad A

3

13 %

okänt

HD grad B

3

13 %

okänt

HD grad C

1

4%

okänt

okänt

1

4%

Totalt kullar

23

Antal % med minst en okänd HD-status: 35 %.
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Kombinationer 2014:
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ED-röntgen
Under 2014 ED-röntgades totalt 2 pinschrar, samtliga med ua.
Diagnos

Antal

ED ua (0)

2

Ögon
Under 2014 ögonlystes totalt 55 pinschrar (nya protokollet).
Fördelningen av diagnoser ser ut som nedan:
Öga ua: 82 %.
Katarakt, någon form: 18 %.
Diagnos

Antal

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas

2

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd

2

Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas

3

Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig

1

Katarakt, partiell nukleus, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas

1

Öga UA

45

Rasen som snitt, hundar födda 2009-2013.
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Antal Antal %

23

Antal undersökta

84

12 % av födda

Totalt antal UA

74

88 % av undersökta

Totalt antal diagnos

10

12 % av undersökta

Mentalitet
BPH
Under 2014 genomförde 4 pinschrar BPH.

MH
Under 2014 genomförde 34 pinschrar MH. Av dessa har 31 känd mental status, 3 st har
avbrutits, 2 st av beskrivaren och 1 st av ägaren.
Jag har valt att titta på medelvärdet för pinschrar som har genomfört MH 12-24 månader gamla,
födda 2009-2013 jämfört med medelvärdet för pinschrar födda 2004-2008.
Då ser vi att nyfikenheten ligger på ungefär samma (09-13 värde 3,4 respektive 04-09 värde
3,45), jämfört med medel för rasen som ligger på 3,2 så är det ett steg framåt för pinschrar födda
2009-2013.
Aggressiviteten ligger i princip på samma värden 2009-2013 (1,61) som 2004-2008 (1,67) samt
rasens medel (1,6).
Socialiteten är även den i princip oförändrad, rasens medel ligger på 3,1 och 2009-2013 ligger
medel på 3,09 respektive 3,15 för födda 2004-2008.
Samma sak med jaktintresset, medel för rasen ligger på 2, 2009-2013 ligger på 1,88 och födda
2004-2008 på 2,03.
Det egenskapsvärde som skiljer sig mest är leken, som för födda 2009-2013 ligger på 2,4. Det är
lägre än rasens medel som ligger på 2,5 och även lägre än värdet för de födda 2004-2008 där är
värdet 2,71.
Nedan finns ett diagram som visar detta.

3,00

f.2009-2013

2,00

f.2004-2008

Lekfullhet

Jaktintresse

Socialitet

Aggressivitet

Nyfikenhet/Orädsa

1,00
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4,00
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Korning
Under 2014 har 8 st pinschrar startat på mentaltest/korning. Av dessa har 3 st godkänd korning
och exteriörbeskrivning och har fått titeln KORAD.
De hundar som har fått titeln KORAD under 2014 är:
Noticeable Albinoni Adagio
Noticeable Run To You
Noticeable Where Do Brokenhearts Go

Övrigt
Under 2014 registrerades 4 nya kennelnamn. Välkomna Carmajet’s, Royal Pinsch,
Sommarstadens och Yrkraft’s.
Fördelning startade MH under 2014:
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Kennelnamn
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Antal MH 2014

Beebronx

1

Hjerpvikens

4

Lilla Enebys

2

Lilla Piröns

2

Noticeable

7

Rivendells

2

Sandträsk

1

Tunnbindarens

1

Whiquila's

1

Ängagårdens

6

Övriga

7

