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Protokoll fört vid Årsmöte 2018. Punkt 1 - 19, 25 Februari 2018 
 
Mötets plats: Västerås Brukshundsklubb.  
 
Närvarande samtliga punkter: Göran Björkman (ordförande),Cathrin Zackariasson, 
Carina Jacobsson, Marie Christine Lindgren, Lena Johansson, Maria Kimby, Bengt Olov 
Olovsson, Pia Widerberg, Conny Ljungberg, Renate Juhlin, Carin Wetterlöf, Emma 
Nikolaou, Ulf Nilsson, Malin Eriksson, Susanne Nilsson, Joakim Falk, Lena Eriksson, 
Crister Carle, Torgny Högman 
 
1. Mötets öppnande  
Cathrin Zackariasson, vice ordförande hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet.  
 
2. Justering av röstlängd.  
Röstlängden fastställdes till 19 stycken röstberättigade.  
 
3. Val av ordförande för årsmötet.  
Årsmötet beslutar att som mötesordförande välja Göran Björkman 
 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  
Styrelsen anmäler Cathrin Zackariasson som protokollförare.  
 
5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. 
De valda justerarna är dessutom rösträknare.  
Årsmötet väljer Joakim Falk och Malin Eriksson till justerare och tillika rösträknare.  
 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.  
Utöver årsmötesordförande finns det 2 st ytterligare personer utöver klubbens 
medlemmar i lokalen. 
Årsmötet godkänner att de har närvaro och yttranderätt. 
 
7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.  
Har blivit utlyst enligt stadgarna, via hemsidan och sektionens facebooksida. 
Årsmötet godkänner det 
 
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.  



 
Enl Styrelsen redovisning har det varit 9 protokollförda möten 2017 Protokoll nummer 
1 (2017-01-10) och nummer 2 (2017-02-11) är medräknade fast det var innan denna 
styrelse. Detta styrks helt då det två i år räknas istället då de är denna period som 
räknas. 
 
 
Årsmötet godkänner styrelsens verksamhetsberättelse och lägger den till handlingarna.  
 
Därefter går man igenom balans- och resultatredovisning, resultatet överensstämmer 
med budget.  
Året har gett ett överskott på 8 630,62 kr.  
 
Årsmötet beslutar att godkänna balans- och resultaträkning och lägger dessa till 
handlingarna.  
 
 
Revisorerna, Ulf Nilsson och Linda Hansen, 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.  
 
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.  
 
Styrelsen fick i uppdrag att färdigställa RAS. Detta har ej kunnat färdigställas pga den 
höga arbetsbelastningen som varit under året. 
Hemsidan bör tittas på igen då medlemmarna fortfarande är missnöjda med den. 
Styrelsen har redogjort för uppdragen enligt verksamhetsplanen i ett måldokument.  
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.  
 
Medlemmarna föreslår att: 
- Lägg ner Pinschernytt och lägg mer energi på hemsidan  
- Medlemsmöte och uppfödarmöte bör slås samman så alla kan närvara. 
- Cupen tas bort i protokollet. Då det inte är vi som anordnat denna. (Gäller i samband 
med Mälarpinschern) 
- Publicera kommande styrelsemöten på hemsidan så kan alla medlemmar kan ta del av 
dom och även inkomma med skrivelse om de vill. 
-  Lägg in RAS i verksamhetsplanen 



 
13 B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.  
Styrelsens förslag till medlemsavgift från och med 2018 
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.  
 
13 C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.  
Förslaget har funnits i årsmöteshandlingarna.  
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 (omval,1 år)                                   
Ledamot: Cathrin Zackariasson (1 år kvar)  
Ledamot: Ami Tingström (nyval, 2 år) 
Ledamot: Pia Widerberg (nyval, 2 år)  
Ledamot: Carina Jacobsson (1 år kvar)  
Suppleant 1: Christer Carle (omval, 1 år)  
Suppleant 2: Joakim Falk (nyval, 1 år)  
 
 
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.  
Ordinarie: Ulf Nilsson och Linda Hansen 
Suppleanter: Birgitta Persson och Emma Nikolaou 
 
16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.  
Sammankallande: Susanne Nilsson (Nyval 1 år)  
Ledamot: Carin Wetterlöf (1 år kvar)  
Ledamot: Lena Johansson (Omval 2 år) 
 
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 16.  
Årsmötet beslutar att justera punkterna 14-16 omedelbart. Justeringspersonerna 
Joakim Falk och Malin Eriksson skriver under bifogat protokoll.  
 
 
18. Övriga ärenden 
Propositioner/Motioner  
 
Motion nr 1: 
Jag vill att årets arbetande hund för 2017 stryks då statuterna inte är uppdaterade med 
de nya regelrevideringar som skett, utan de som nu ligger är gamla och endast resultat 
från vissa grenar kan räknas med, och det ger ju inte en verklighet på arbetande 



pinschrar. Vissa resultat menar jag att ex lydnaden som alltid har varit med är inte med i 
år då startklassen har uppflyttningspoäng och detta finns inte med.  
 
Bland annat så tävlar jag lydnad och kan ej anmäla mig till detta evenemang eftersom 
poängen för startklassen inte existerar, sen gällande titlar kan detta inte heller 
poängsättas då namnet har bytts ut, från LP till LD om det nu skulle vara så att det finns 
de som tävlar i klass 1  
Sen kan jag även anmärka på att de som tävlar agility har den största fördelen med 2016 
års statuter, som ett exempel förare agility tävlar får felfritt får 5 pinnar samt en titel 
detta ger då en totalpoäng på 5*50 + 5*20 + 25 = 375 poäng.  
 
Förare som kör viltspår 5 första priser ger 5*50 = 250 poäng, ponerar att championaten 
togs året innan, här skiljer det om championatet tas i år 95p och om det togs innan 
125p.  
Förare som tävlar freestyle, då snitt 7,5 i samtliga bedömningskategorier (7,5*3=22,5 p) 
är uppflyttningspoäng så dagens 30 poäng är näst intill omöjligt att få på en tävling, har 
letat runt men ej hittat någon med detta resultat så ponera att denna tävlar och får 5 
uppflyttningsresultat som ligger mellan 22,5-24 och 1 titel, ger 5*30+25 = 150 poäng 
här är den största skillnaden 225 p. Förare som tävlar lydnad får 5 första priser samt tar 
en titel ger 5*50 + 25 =275 poäng, skillnad 100p. Jag kan inte förstå varför agilityhunden 
ska få mera poäng än ex freestylehunden!  
 
Mitt förslag för nästkommande år är att få en sådan rättvis bedömning av alla grenar är 
att bara ge poäng för kriterier för diplom/championat dvs uppflyttningspoäng/första 
pris och inga extrapoäng över huvudtaget. Och godkända poäng samt deltagit poäng. 
Ögonlysningspoäng samt utställningsresultat bör tas bort då detta inte är relevant till en 
arbetande hund. Samma ska gällande KM då detta inte finns i alla grenar. I mitt förslag 
premierar jag MH då jag vet att alla uppfödare vill ha en MH/BPH test för kommande 
avel mm och för ägare är det bra att veta vilken sort hund man har hemma. Samma sak 
gäller även röntgen då vi tävlar med våra hundar och vill att de ska få de bästa 
förutsättningarna framöver. Sen kan man tycka att när man kommer upp i klasserna blir 
det svårare och att man då ska få lite mer poäng för uppflyttningsresultat, men det är ju 
bara trevligt att de som börjar tävla med sin hund har en stor chans att vinna årets 
arbetande hund.  
 
Om ni godkänner mitt förslag så behöver man inte lämna in en ny motion varje gång det 
tillkommer en ny sport/regelrevidering då poängen sätts enligt ovan.  
 
 
Som exempel enligt nedan  
Grundpoäng:  
• Poäng ges för: HD-röntgad - 30 poäng  
• Genomfört MH/BPH - 50 poäng  
Lydnad/Viltspår/Aglity/Freestyle/Nosework/Drag/Viltspår/Bruks/Rally  
• Uppflyttningspoäng/1:a pris – 50 poäng  
• Godkända poäng (Freestyle snitt 5 alla kategorier)– 40 poäng  
• Deltagit/underkända (nosework <50 p) – 30 poäng  
Och mångfalden kan vara som den är  
• 2 grenar - 20 poäng  



• 3 grenar - 30 poäng  
• 4 grenar - 40 poäng  
• 5 grenar - 50 poäng osv  
Detta kommer att ge en del hundar med samma poäng men det speglar sanningen och 
rättvisan betydligt bättre än dagens poängsystem.  
 
Styrelsen har beslutat rekommendera årsmötet att avslå motionen med följande 
motivering: Avslår motionen ang ändring av statuter för arbetande hund då det finns 
nya gjorda som gäller from 1/1-18.  
Vi beklagar det inträffande , men att avstå helt att räkna årets arbetande hund inte är 
något alternativ då det påverkar allt för många andra. 
 
ÅRSMÖTET BESLUTAR: 11 st röstar för så den här motionen godkänds och Marie 
Christine Lindgren tar ansvar för uppdatering och uträkningen av den varje år. 
 
Motion 2:  
Utifrån att rasen Pinschers begränsade avelsbas och att RAS stipulerar att ingen hund 
bör lämna mer än 25 avkommor el 25 % av de senaste fem årens registreringar. Därav 
önskar jag motionera om att klubben ändrar valphänvisningskraven och inför ett 
hänvisningstopp på hanar där det registrats mer än 20 avkommor inom loppet av en 3 
års period. Det går naturligtvis ändå att avla på dessa hanar men jag anser att klubben 
inte bör uppmuntra massanvändning av enskilda individer.  
 
Styrelsen har beslutat rekommendera årsmötet att avslå motionen med följande 
motivering: Motiveras med att nuvarande regelverket ansluter är framtaget av 
genetiker och vi har inte kompetensen att ifrågasätta det sätt som är aktuellt i nuläget, 
Per-Erik Sundgren är den som skapat regelverket.  
 
ÅRSMÖTET BESLUTAR: Vi går på styrelsen förslag och avslår motionen. 
 
Motion 3:  
Utifrån uppmaningen från SKK i samband med RAS att vara noga med tillgodose 
mentalitet hos avelsdjur inom rasen pinscher vill jag även motionera om följande. Om 
ett avelsdjur lämnat fler än 2 kullar ska inte klubben hänvisa fler kullar efter hanen om 
inte avelsdjuret har känd mental status genom MH eller BPH alternativ den typ av 
mentalbeskrivning som finns i andra länder. Detta för att främja att uppfödare genomför 
mentalbeskrivningar på sina avelsdjur. För att främja bredd i avelsbas bör detta inte 
krävas slentrianmässigt, därför vill jag mena att en hund kan få ha haft två valpkullar i 
Sverige innan detta bör vara ett krav för valphänvisning.  
Styrelsen har beslutat rekommendera årsmötet att avslå motionen med följande 
motivering: Det är viktigt att vi gör en rasprofil för att ta fram vad vi vill att pinschern 
ska representera vid ett MH eller BPH. Den rasprofilen ska hjälpa oss i en bedömning om 
vad ska titta på när det kommer till valphänvisningen. Vi kommer göra om 
valphänvisningen så önskar vi att avvakta med denna motion. 
 
ÅRSMÖTET BESLUTAR: Vi går på styrelsen förslag och avslår motionen. 
 
 
 



19. Mötets avslutandes.  
 
 
 
Vid protokollet Cathrin Zackariasson 
 
 
 
 
 
 
 
Göran Björkman 
Mötesordförande  
 
 
 
Joakim Falk 
Justrerande  
 
 
 
 
Malin Eriksson 
Justrerande 
 
 


