
	  
Pinschersektionen	  
Postadress:	  Pinschersektionen	  c/o	  Sofia	  Skoglund,	  Simtuna	  Koby	  5,	  74971	  
Fjärdhundra.	  
	  

	  
Protokoll	  fört	  vid	  årsmöte	  2015.	  Punkt	  1	  -‐	  19,	  28	  februari.	  
	  
Mötets	  plats:	  Täby	  Galopp.	  
	  
Närvarande	  samtliga	  punkter:	  Sara	  Nordin,	  Pernilla	  Fahlén,	  Heidi	  Wistrand,	  Lisa	  Almqvist,	  
Erica	  Klint,	  Suvi	  Andersson,	  Renate	  Juhlin,	  Jeanette	  Grundström,	  Birgitta	  Persson,	  Anders	  
Persson,	  Joakim	  Falk,	  Cattis	  Zackariasson,	  Tess	  Pettersson,	  Sofia	  Skoglund,	  Ulf	  Nilsson,	  Susanne	  
Nilsson,	  Jenni	  Lennse,	  Carina	  Jacobsson,	  Lotta	  Zanderholm,	  Susanna	  Åkerlundh,	  Marie-‐
Christine	  Lindgren,	  Cathrine	  Eklöf,	  Bodo	  Bäckmo.	  
	  
1.	  Mötets	  öppnande	  	  
Heidi	  Wistrand	  hälsade	  alla	  varmt	  välkomna	  och	  öppnade	  mötet.	  
	  
2.	  Justering	  av	  röstlängd.	  	  
Röstlängden	  fastställdes	  till	  23	  stycken	  röstberättigade.	  	  
	  
3.	  Val	  av	  ordförande	  för	  årsmötet.	  	  
Årsmötet	  beslutar	  att	  som	  mötesordförande	  välja	  Sara	  Nordin.	  
	  
4.	  Styrelsens	  anmälan	  om	  protokollförare	  vid	  mötet.	  	  
Styrelsen	  anmäler	  Sofia	  Skoglund	  som	  protokollförare.	  	  
	  
5.	  Val	  av	  två	  justerare	  som	  tillsammans	  med	  mötesordförande	  ska	  justera	  protokollet.	  
De	  valda	  justerarna	  är	  dessutom	  rösträknare.	  	  
Årsmötet	  väljer	  Ulf	  Nilsson	  och	  Lotta	  Zanderholm	  till	  justerare	  och	  tillika	  rösträknare.	  
	  
6.	  Beslut	  om	  närvaro-‐	  och	  yttranderätt	  förutom	  av	  klubbens	  medlemmar.	  	  
Utöver	  årsmötesordförande	  finns	  ej	  någon	  ytterligare	  person	  utöver	  klubbens	  medlemmar	  i	  
lokalen.	  	  
	  
7.	  Fråga	  om	  årsmötet	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst.	  	  
Heidi	  redovisar	  att	  årsmötet	  har	  blivit	  utlyst	  enligt	  stadgarna,	  via	  hemsidan,	  
medlemspublikation	  och	  sektionens	  facebooksida.	  Årsmöteshandlingar	  har	  funnits	  tillgängliga	  
i	  tid	  enligt	  stadgar.	  	  
	  
8.	  Fastställande	  av	  dagordningen.	  	  
Årsmötet	  godkänner	  dagordningen.	  
	  
9.	  Styrelsens	  årsredovisning,	  balans-‐	  och	  resultatredovisning,	  redogörelse	  för	  arbetet	  
med	  avelsfrågor	  samt	  revisorernas	  berättelse.	  	  
Tillsammans	  med	  mötesordförande	  så	  går	  styrelsen	  igenom	  årsmöteshandlingarnas	  samtliga	  
delar.	  	  



Fundering	  från	  medlem	  (Bodo	  Bäckmo),	  det	  finns	  23	  kullar	  registrerade	  för	  2014,	  14	  kullar	  av	  
dessa	  är	  hänvisade	  genom	  Pinschersektionen,	  har	  styrelsen	  tankar	  kring	  vad	  det	  beror	  på	  att	  
andelen	  hänvisade	  kullar	  har	  sänkts?	  Diskussion	  kring	  detta,	  där	  man	  bland	  annat	  tänker	  att	  
kan	  bero	  på	  SKK’s	  hänvisning,	  även	  att	  vissa	  uppfödare	  kanske	  redan	  fått	  valparna	  sålda	  och	  
därför	  inte	  har	  behov	  av	  tjänsten,	  säkert	  finns	  det	  fler	  anledningar,	  kan	  vara	  något	  för	  
kommande	  styrelse	  att	  kika	  på.	  	  
	  
Sofia	  Skoglund	  presenterar	  statistik	  för	  pinscher	  för	  året	  2014	  och	  jämför	  med	  målen	  uppsatta	  
i	  det	  nuvarande	  RAS.	  De	  flesta	  målen	  uppnås	  inte	  idag	  trots	  att	  de	  flesta	  hade	  som	  ram	  att	  
uppnås	  inom	  en	  femårsperiod.	  Fokus	  under	  presentationen	  ligger	  på	  höftledsdysplasi,	  där	  det	  
är	  viktigt	  att	  se	  till	  helheten,	  titta	  på	  så	  många	  röntgade	  släktingar	  som	  möjligt.	  Även	  viktigt	  att	  
komma	  ihåg	  att	  röntgenbild	  inte	  alltid	  stämmer	  med	  klinisk	  undersökning	  och	  att	  en	  
höftledsdysplasi	  kan	  ge	  stora	  fysiska	  problem	  även	  för	  små	  hundar.	  	  
Gällande	  mentalitet	  så	  är	  leken	  den	  egenskap	  som	  har	  minskat	  mest	  om	  man	  jämför	  pinschrar	  
födda	  2004-‐2008	  med	  födda	  2009-‐2013.	  Även	  rädslorna,	  där	  målet	  i	  RAS	  var	  att	  de	  skulle	  
minskas,	  har	  ökat	  om	  man	  jämför	  pinschrar	  födda	  2004-‐2008	  med	  de	  födda	  2009-‐2013.	  	  
Jenni	  Lennse	  presenterar	  sig	  och	  berättar	  att	  hon	  som	  veterinär	  kommer	  att	  göra	  ett	  arbete	  om	  
vaccinationskomplikationer.	  Årsmötet	  visade	  stort	  intresse	  så	  Pinschersektionen	  hoppas	  att	  
genom	  information	  från	  uppfödare	  och	  valpköpare	  kunna	  hjälpa	  Jenni	  med	  ett	  arbete	  som	  kan	  
innebära	  något	  positivt	  för	  rasen.	  	  
Årsmötet	  godkänner	  styrelsens	  verksamhetsberättelse	  och	  lägger	  den	  till	  handlingarna.	  	  
	  
Därefter	  går	  man	  igenom	  balans-‐	  och	  resultatredovisning,	  resultatet	  överensstämmer	  med	  
budget.	  Bodo	  Bäckmo	  vill	  föra	  till	  protokollet	  att	  han	  inte	  anser	  att	  profilartiklarnas	  värde	  i	  
balansrapporten	  är	  korrekt.	  Året	  har	  gett	  ett	  överskott	  på	  3	  092,75	  kr,	  delvis	  då	  arbetet	  med	  
sponsorer	  detta	  år	  har	  varit	  framgångsrikt.	  	  
	  
Årsmötet	  beslutar	  att	  godkänna	  balans-‐	  och	  resultaträkning	  och	  lägger	  dessa	  till	  
handlingarna.	  
	  
Ordförande	  tackar	  för	  redogörelsen	  som	  årsmötet	  godkänner	  och	  som	  därefter	  läggs	  till	  
handlingarna.	  	  
Revisorerna	  har	  granskat	  ekonomin	  och	  anser	  att	  det	  är	  korrekt.	  Årsmötet	  godkänner	  
revisorernas	  berättelse	  som	  sedan	  läggs	  till	  handlingarna.	  
	  
10.	  Fastställande	  av	  balans-‐	  och	  resultaträkning	  samt	  beslut	  om	  enligt	  dessa	  
uppkommen	  vinst	  eller	  förlust.	  	  
Det	  finns	  inget	  yrkande	  från	  revisorer	  på	  fastställande	  av	  balans-‐	  och	  resultaträkning,	  
mötesordförande	  yrkar	  på	  att	  fjolårets	  vinst	  överförs	  i	  ny	  räkning.	  Årsmötet	  fastställer	  balans-‐	  
och	  resultaträkning	  och	  beslutar	  att	  överföra	  vinsten	  i	  ny	  räkning.	  	  
	  
11.	  Styrelsens	  rapport	  om	  de	  uppdrag	  föregående	  årsmöte	  givit	  till	  styrelsen.	  	  
Styrelsen	  har	  redogjort	  för	  uppdragen	  enligt	  verksamhetsplanen	  i	  ett	  måldokument.	  Det	  som	  
var	  avvikande	  från	  årsmötets	  uppdrag	  var	  att	  viltspårs	  KM	  ställdes	  in	  på	  grund	  av	  för	  få	  
anmälda.	  	  	  
Årsmötet	  godkänner	  styrelsens	  rapport.	  
	  
12.	  Beslut	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  	  
Revisorerna	  yrkar	  på	  ansvarsfrihet	  till	  styrelsen,	  årsmötet	  beviljar	  styrelsen	  ansvarsfrihet.	  	  
	  
	  
	  



13.	  A.	  Beslut	  om	  styrelsens	  förslag	  till	  verksamhetsplan.	  	  
Förslag	  finns	  med	  i	  årsmöteshandlingarna.	  Verksamhetsplanen	  är	  baserad	  på	  tidigare	  års	  plan	  
och	  på	  inkomna	  förslag	  från	  medlemmar.	  Yrkande	  på	  att	  årets	  uppfödare	  &	  årets	  
mentalitetsuppfödare	  utgår,	  sedan	  att	  se	  över	  och	  utforma	  årets	  hund	  så	  att	  det	  gynnar	  
medlemmarna.	  Årsmötet	  beslutar	  att	  ta	  bort	  årets	  uppfödare	  samt	  mentalitetsuppfödare	  ur	  
verksamhetsplanen,	  årsmötet	  beslutar	  även	  att	  styrelsen	  ska	  se	  över	  de	  årets	  hund	  tävlingar	  
som	  finns	  och	  förankra	  dessa	  hos	  medlemmarna.	  	  
Årsmötet	  beslutar	  att	  bifalla	  styrelsens	  förslag	  till	  verksamhetsplan.	  
	  
B.	  Beslut	  om	  avgifter	  för	  kommande	  verksamhetsår.	  	  
Styrelsens	  förslag	  till	  medlemsavgift	  från	  och	  med	  2016	  
a)	  Helbetalande	  =	  300	  kr	  	  
b)	  Familjemedlem	  =	  80	  kr	  	  
c)	  Extra	  rasklubb=	  80	  kr	  	  
d)	  Förstagångsmedlem	  (Gåvomedlemskap)	  150	  kr.	  
Årsmötet	  fastställer	  och	  bifaller	  styrelsens	  förslag	  till	  beslut	  om	  oförändrade	  avgifter	  för	  
kommande	  verksamhetsår.	  
	  
C.	  Beslut	  om	  styrelsens	  förslag	  till	  rambudget.	  	  
Förslaget	  har	  funnits	  i	  årsmöteshandlingarna,	  Cathrine	  Eklöf	  och	  Bodo	  Bäckmo	  vill	  ha	  till	  
protokollet	  att	  de	  är	  oroliga	  för	  att	  rambudgeten	  inte	  kommer	  att	  hålla.	  Årsmötet	  godkänner	  
styrelsens	  förslag	  till	  rambudget.	  	  
	  
14.	  Val	  av	  ordförande,	  ordinarie	  ledamöter	  och	  suppleanter	  i	  styrelsen	  enligt	  §	  8	  samt	  
beslut	  om	  suppleanternas	  tjänstgöringsordning.	  	  
Styrelsens	  sammansättning	  
Ordförande:	  Pernilla	  Fahlén	  (nyval,	  1	  år)	  
Ledamot:	  Lisa	  Almqvist	  (omval,	  1	  år	  kvar)	  
Ledamot:	  Joakim	  Falk	  (nyval	  2	  år)	  
Ledamot:	  Johanna	  Rappe	  (fyllnadsval	  1	  år)	  
Ledamot:	  Cina	  Jacobsson	  (nyval	  2	  år)	  
Suppleant	  1:	  Christer	  Carle	  (nyval	  1	  år)	  
Suppleant	  2:	  Bodo	  Bäckmo	  (nyval	  1	  år)	  
Suppleant	  3:	  Catrine	  Eklöf	  (nyval	  1	  år)	  
	  
15.	  Val	  av	  två	  revisorer	  och	  två	  revisorssuppleanter	  enligt	  §	  9	  i	  dessa	  stadgar.	  	  
Ordinarie:	  Linda	  Hansen	  och	  Ulf	  Nilsson	  
Suppleanter:	  Jeanette	  Grundström	  och	  Malin	  Appelqvist	  
	  
16.	  Val	  av	  valberedning	  enligt	  §	  10	  i	  dessa	  stadgar.	  	  
Sammankallande:	  Susanne	  Nilsson	  (nyval,	  1	  år)	  
Ledamot:	  Catharina	  Zachariasson	  (omval,	  1	  år)	  
Ledamot:	  Heidi	  Wistrand	  (nyval,	  2	  år)	  
	  
17.	  Beslut	  om	  omedelbar	  justering	  av	  punkterna	  14	  -‐	  16.	  	  
Årsmötet	  beslutar	  att	  justera	  punkterna	  14-‐16	  omedelbart.	  Justeringspersonerna	  Ulf	  Nilsson	  
och	  Lotta	  Zanderholm	  skriver	  under	  bifogat	  protokoll.	  	  
	  
18.	  Övriga	  ärenden.	  	  
Ulf	  Nilsson	  tar	  upp	  en	  fråga	  gällande	  namnet	  Mälarpinschern,	  är	  det	  godkänt	  att	  använda	  
namnet	  när	  arrangemanget	  inte	  hålls	  i	  närheten	  av	  Mälaren?	  Cathrine	  Eklöf	  svarar	  att	  
arrangemanget	  tidigare	  var	  bundet	  av	  motion	  att	  ligga	  i	  Mälardalen	  då	  Pinschersektionen	  var	  



sammanslaget	  med	  Dvärgpinscherklubben,	  men	  nu	  då	  klubbarna	  är	  separerade	  så	  finns	  inget	  
hinder	  att	  kalla	  arrangemanget	  för	  Mälarpinschern	  oavsett	  geografisk	  plats.	  	  
	  
19.	  Mötets	  avslutande.	  	  
Sara	  tackar	  för	  ett	  trevligt,	  livligt,	  lösningsfokuserat	  och	  väl	  genomfört	  årsmöte,	  lämnar	  över	  
ordet	  till	  Pernilla.	  Pernilla	  tackar	  Sara	  för	  ett	  mycket	  väl	  genomfört	  arbete	  även	  i	  år.	  	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sofia	  Skoglund	  
Sekreterare	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sara	  Nordin	  
Mötesordförande	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Justeras:	   	   	   	   Justeras:	  
Ulf	  Nilsson	   	   	   	   Lotta	  Zanderholm	  
	  


