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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 justerare 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.  

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

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 - 16. 

18. Övriga ärenden. 

19. Mötets avslutande. 

 

 

 



2.  Verksamhetsberättelse 
 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande Pernilla Fahlén 

Vice Ordförande Cathrin Zackariasson 

Sekreterare Pia Widerberg 

Ledamot Carina Jacobsson 

Ledamot Ami Tingström 

Suppleant 1/kassör Christer Carle 

Suppleant 2 Joakim Falk 

 

Övriga valda 

Revisorer Ordinarie:                    Ulf Nilsson (Sammankallande) & Linda Hansen  

Revisorer Suppleanter:  Birgitta Persson och Emma Nikolau  

Valberedning:   Susanne Nilsson (sammankallande) 

 Lena Johansson  

 Carin Wetterlöf  

Funktionärer 

Pinscherhänvisare: Cathrin Zackariasson 

Webmaster/redaktör: Pernilla Fahlén och Cathrin Zackariasson 

Avels- och mentalitetskommitté: Bodo Bäckmo (sammankallande) 
Pia Widerberg tog över 25/11-18 

Ansvarig för AK frågor: Bodo Bäckmo sedan 25/11-18 har Pia Widerberg 
tagit över 

Utställningskommitté: Pernilla Fahlén (sammankallande) 
Cathrin Zackariasson  

 
Tävlingskommitté: Carina Jacobsson (sammankallande) 

Ami Tingström 
 

Pinschernytt: Cathrin Zackariasson & Ami Tingström f.o.m 2019 



Styrelsen 
Styrelsen har under 2018 haft 11 protokollförda möten, (varav 1 konstituerande). 
Protokoll nummer 1 (2018-01-09) och nummer 2 (2018-01-30) är medräknade trots att det 
avhölls av föregående styrelse, före årsmötet i februari 2018. Därutöver har styrelsen haft 
kontakt via internt arbetsforum samt e-post och telefon. Styrelsen har även träffats 
fysiskt vid 2 tillfällen under 2018, bägge gångerna i Västerås. En gång på våren och en 
gång på hösten.. 

Protokollen har publicerats på sektionens hemsida löpande under året. 

Statistik 
Medlemmar i Pinschersektionen enligt medlemslista 2019-01-01. 

Totalt: 161 stycken 

Varav: 

Fullbetalande:  146 st. 
Familjemedlemskap:  12 st.  
Valpköpare 0 st 
Ständig medlem:  0 st. 
Extra medlemskap:  2 st. 
Dubbelt 19-25: 0 st. 
Dubbelt 7-18:  1 st.  
 

Registrerade valpar enligt SKK, inklusive importer 

2018:     108st (7 st importer) 
2017: 103 st (6 st importer) 
2016: 130 st (5 st importer) 
2015:  71 st (7 st importer) 
2014: 186 st (5 st importer) 
2013:  108 st (10 st importer) 
 

Pinscherhänvisning 
Under året har vi hänvisat 7 st födda kullar samt 5 st planerade kullar.  

8 st pinschrar har hänvisats som söker nytt hem under året.  

Pinscherhänvisare har varit Pernilla Fahlén. Hänvisningen sker via mail och 
webbformulär.  

 

 

 

 



Arrangemang 
Sektionen har med hjälp av sina medlemmar under året arrangerat: 

● Årsmöte 
● Årets hund 
● KM i Viltspår 
● Mälarpinschern, sektionens årliga hundutställning  
● Pinscherläger 
● Hundpromenader på olika delar i Sverige 
● Rasmonter Hund 2018 
● Rasmonter på Djurens helg i Solvalla 
● Rasmonter My Dog januari 2018 

 

Redogörelse för Mälarpinschern 2018 
Mälarpinschern hölls på Vilsta i Eskilstuna den 11 maj.  
Mälarpinschern var officiell och vi hade 32 anmälda hundar varav 8 valpar. 
 
  

Inkomster:    

Anmälningsavgifter Mälarpinschern  8 750 kr 

Summa:  8 750 kr 

     

Utgifter:    

Domare/Rs, Arvode, reseersättning, 
boende + hyra av Vilsta 

9321 kr 

Koppling till SKK för registrering  480 kr 

Reseersättning och logi för 
utställningskommitten 

1120 kr 

Rosetter  3903 kr 

Övriga inköp  1292 kr 

SUMMA  16116 

 
Det innebär en förlust med 7366 kr. 

Domare: Moa Persson 
Ringsekreterare: Sölvie Linder 
Ringsekreterare: Ann-Christine 
Oscarsson 

Sponsorer: 
Four friends 
Hundgott 
 



Domarens ord: 
Först och främst tack för en mycket trevlig dag i Ert och Era hundars sällskap. Det var ett tag 
sedan jag dömde Pinscher här hemma och blev väldigt överraskad dels av anmälningssiffran 
och icke minst av kvaliteten på hundarna. 

Tycker därför att det var mycket positivt att träffa och gå igenom Era hundar denna varma 
dag på Vilsta. Oj, oj vad det har hänt mycket positivt och det skall såväl ni som föder upp som 
den enskilda hundägaren ha beröm för, det är ingen lätt ras så det gläder mig att ni 
bevisligen kan samarbeta och göra något riktigt bra med ”de små medel i avelsbas som finns”. 
Hoppas få se ytterligare framsteg tagna nästa gång vi ses i ringen, till dess ”Keep up the good 
work” 

Med vänlig hälsning 

Moa Persson 

 
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 Eskilstuna! 

Redovisning Pinschersektionens KM i Viltspår 2018 
 

I år arrangerades KM i viltspår den 2e september i Mastdunga/Hökerum. Det var 5 st 
pinschrar anmälda till KM. 

Svensk Pinscher Vinnare (SPV) blev: Lilla Enebys Legolas med Jonatan Tingström 

Testledare var Helena Lyckoskog 

Solen sken och hösten visade sig från sin allra bästa sida.  När alla gått färdigt sina spår så 
samlades vi för gemensam korvgrillning och fika samt prisutdelning och överlämnande 
av domargåva. Vi hade nöjet att dela ut tre första pris samt ett godkänt anlagsprov som 
också fick domarens pris. Ett lyckat och uppskattat arrangemang för våra medlemmar. 
En tradition som betyder mycket att hålla vid liv, framför allt för de medlemmar som inte 
i första hand ägnar sig åt utställning. Viltspårs KM arrangeras den 11/5 i Hökensås 2019 

Ekonomisk redovisning:   

Inkomster:   

Anmälningsavgifter 5 x 350 kr  1750 
Utgifter:   
provavgifter till domare  1750 
Rosetter samt fika och reseersättning  1121 
   
Summa:  -1121 
 

 



Tack till alla som hjälpt till och alla som deltog.  

Redovisning Pinschersektionens Läger 2018 
 

2018 års Pinscherläger gick av stapeln hos Hundfantasten i Upplands Väsby. Deltagarna 
fick testa på lite av varje som t.ex parkour, nosework och agility. 

 

Ekonomisk redovisning:   

Inkomster:   

Anmälningsavgifter   5 600 kr 
Utgifter:  5 615 kr 
   
   
   
Summa:  -15 
 

Tack till alla som hjälpt till och alla som deltog.  

 

Redovisning av arbetet med avelsfrågor, AK 

 
Avelskommittén har arbetat enligt verksamhetsplanen för 2018. 
 
Avelskommittén, i form av Pia Widerberg har under året deltagit i SKK´s avelskonferens 
”Avel för exteriör – då, nu och i framtiden”. 
 
Under slutet av november påbörjade Cathrine Eklöf det stora arbetet med att uppdatera 
RAS. Dokumentet ska efter delgivning till klubbens medlemmar och årsmötet skickas in 
till SKK för godkännande. 
 
181125 avtackade sig Bodo Bäckmo uppdraget som AK och Pia Widerberg träder in som 
AK. 
 
Avelskommittén/Pia Widerberg 
 

Arbetet i Pinschersektionen 

Styrelsen har arbetat i enlighet med stadgarna som gäller för Pinschersektionen. 
Styrelsen har träffats och försökt att arbeta fram aktiviteter.  



Styrelsen riktar ett stort tack till kommittéerna med sina adjungerande som hjälpt till att 
genomföra sektionens arbete under året!  

Hemsida och information 

Hemsidan har under 2018 fått stå tillbaka från regelbundna uppdateringar och arbetet 
med att hitta en ny webbmaster inleddes. Vi tar nya tag inför 2019 
 
Facebook-sidan har använts för att snabbt sprida information och glada budskap till 
medlemmar och andra pinscherintresserade.  Vi har ca 581 st som gillar 
Pinschersektionen och 574 st följare på Facebook. Vi finns även på Instagram under 
Pinschersektionen dock har den inte varit så aktiv under året. Använd gärna 
#pinschersektionen i era inlägg.  
 
Pinschernytt - vår egen nättidning, har legat nere under 2018 då vi för tillfället inte haft 
någon redaktör. Från januari 2019 tas tidningen upp igen med ny redaktion. 

 

PR/Marknadsföring 

Svenska pinschrar har haft fina framgångar i bland annat agility-SM, 
världsvinnarutställningen, diverse bruksprov, lydnadsprov, agility-, nosework- och 
rallylydnads-tävlingar och viltspårprov m.m. Pinschersektionen ser det som den mycket 
fin reklam för rasen och vill tacka alla som visar upp vad pinschern kan! 
 
Under Hund 2018 på Stockholmsmässan och under My Dog i Göteborg, fanns rasen 
representerad i rasmontern tillsammans med övriga SSPK-raser. Vi representerade  även 
rasen på rasparaden. Det är roligt att se att det finns ett intresse och en nyfikenhet för vår 
underbara ras hos de som ännu inte har blivit med pinscher.  
 
I år var vi även med på Djurens helg på Solvalla där vi visade upp rasen i 2 dagar i vårt tält.  
 
Som en del i arbetet att knyta fler medlemmar till sektionen och därmed öka 
engagemanget för vår ras så skickades brev ut till uppfödarna i slutet av sommaren 2018 
med en vädjan om att köpa gåvomedlemskap till sina valpköpare.  
 
Tack till alla medlemmar som engagerat sig för att presentera vår ras, samt till dem som 
hjälpt till med samordning kring arrangemangen. 

 
Sponsorer 
Pinschersektionen har under 2018 haft följande sponsorer: 
 
Four Friends 
Agria djurförsäkring 
Hundgott 
Brattpets 
Welcome Hotel 

 



 
 
Stort tack för alla fina gåvor! 

Rasmontrarna 
Under verksamhetsåret har rasmonter anordnats på MyDog i januari i Göteborg och 
Hund 2018 på Stockholmsmässan i december. 

På MyDog i januari hade vi ett fåtal representanter i montern. Vi kunde visa upp 
pinschern på rasparaden vid alla dagarna. Det är mycket svårare att få både medlemmar 
och uppfödare att hjälpa till på MyDog än vad det är i Stockholm. Tack till er som var där 
och hjälpte till. 

I Stockholm hade vi fler  medlemmar som  hjälpte till med att presentera rasen för 
besökarna. Styrelsen har tryckt upp informationsfoldrar om rasen för att det ska finnas 
till bägge montrarna. Det är svårt att få hjälp av uppfödare att stå i montern och 
representera rasen och göra reklam för rasen. Under verksamhetsåret 2018 har beslutet 
tagits  att inte närvara på My Dog 2019 på grund av ekonomiska skäl samt bristande 
engagemang att fylla montern.  

Rasmontrarna har haft många besökare av pinscherintresserade människor som visat 
glädje och uppskattning över att få träffa pinschrar i verkligheten.  

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!  

Vi hade även en rasmonter/tält på Djurens helg på Solvalla i år. Det var många besökare 
och många som är intresserad av vår ras. Det kanske kan vara ännu en bra möjlighet för 
att få visa upp rasen ännu mera då det dessutom är kostnadsfritt att ha monter/tält där.  

Lokalombud 

Vi har för närvarande 7 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 olika träffar och promenader! 

Slutord 
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 och mycket har planerats långsiktigt så att vi kan 
fortsätta erbjuda fler och bra aktiviteter under kommande år. Ekonomiskt sett så har 
utgifterna varit fler än inkomsterna och uppdrag till nästkommande styrelse blir att se 
över hur vi stramar upp ekonomin och ser över hur våra aktiviteter kan generera mer 
vinst. Pinschersektionen är en ideell förening och det är viktigt att inkomsterna i 
klubben fördelas och går tillbaka till medlemmarna i form av aktiviteter etc på ett så 
rättvist och bra sätt som möjligt. 



Styrelsen har erhållit mycket positiv feedback från medlemmar som har peppat oss, och 
hjälpt till vid olika arrangemang, STORT tack för det! 

Avslutningsvis önskar styrelsen tacka alla som under året hjälpt till med allt. 

3.  Måluppfyllelse 
 

Pinschersektionens verksamhetsår 2018 enligt verksamhetsplanen, fastställd vid 
årsmötet 2018-02-25. 

  Uppfyllt    Delvis uppfyllt    Inte uppfyllt 

 

Mål  Resultat  Måluppfyllelse  Avvikelseanalys 
Årsmöte i februari samt 
Årets hund 

  Årsmötet hölls i Västerås i 
februari där priser för årets 
hund delades ut. 

 

Delta vid SSPK´ s 
fullmäktigemöte i mars 

  Delegater från 
Pinschersektionen deltog. 

 

Medlemsmöte    
 

Att arrangera ett medlemsmöte 
1 ggr/år för medlemmarna.  

 

Uppfödarmöte 
 

 
 

Att arrangera ett 
uppfödarmöte varje år för alla 
uppfödare. 

 

Mälarpinschern 
 

  Genomfördes i Vilsta, 
Eskilstuna 11 maj. 

 

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

 
 

I samarbete med SSPK, 
medlemmar och sponsorer 
genomfördes arrangemanget 
med ett ur ekonomisk 
synvinkel, negativt utfall.  

 

Viltspårs KM 
 

  Genomfördes i Hökerum den 
 2 september. 

 

PR/Rasmonter Hund 
2018, Stockholmsmässan 
 

  Genomfördes i samband med 
Hund 2018, Stockholmsmässan 
i samarbete med medlemmar 
och övriga SSPK-raser. 

Viktigt att uppfödare kommer 
och hjälper till.  

PR/Rasmonter My Dog 
Göteborg 

  Rasmonter anordnade på My 
Dog 2018, i samarbete med 
medlemmar och övriga 
SSPK-raser. 
 

Då det är kostsamt och finns 
få engagerade har styrelsen 
beslutat att inte delta på My 
Dog 2019 

PR/Rasmonter Djurens 
helg 

  Rasmonter på Djurens helg i 
Solvalla, Stockholm. 

 

Genomföra MH 
 

  Ej genomfört.  Vi kommer under 2019 se över 
möjligheten att arrangera BPH 
istället. 

 

Mål  Resultat  Måluppfyllelse  Avvikelseanalys 

 



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

  Vi har en lättorienterad 
hemsida, länk till SSPK. Tagit 
fram arbetsbeskrivningar.  

 

Informera om till 
klubben hörande ras 
och dess 
användningsområden. 

  Bemannade rasmontrar har 
vid tre tillfällen upprättats 
under året. I Stockholm två 
gånger och i Göteborg. 
Vi har under året publicerat 
olika händelser som rör 
pinscher för att visa de olika 
användningsområdena som 
finns.  

 

Lämna information och 
råd i avelsfrågor i 
enlighet med av SKK 
upprättade riktlinjer 

  Avelskommittén har varit 
behjälplig vid enskilda 
förfrågningar. 

AK har fått ny ansvarig 

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

 
 

Arbete med RAS-dokumentet 
är pågående, projekt HD. 

Arbetet med RAS slutförs och 
presenteras under början av 
2019 för att sedan lämnas  in 
till SSPK för att sedan 
godkännas av SKK. 

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

  Information om rasen på 
hemsidan. Vi informerar i 
rasmontrarna, medlemsmöte 
och på Mälarpinschern även 
på sociala medier.  

 

Delta i samråd inom och 
utom SSPK och 
SKK-organisationen. 

  Representanter har deltagit i 
SSPK´s fullmäktigemöte. 
Samordning av rasmonter 
med SSPK. 

 

Pinscherläger    Pinscherläger genomfördes 
22 och 23/9 hos 
Hundfantasten i Upplands 
Väsby 

Arbeta vidare för att lägret ska 
generera mer inkomst till 
klubben 

 

  Uppfyllt    Delvis uppfyllt    Inte uppfyllt 

   



4. Ekonomi 2018 
 

Resultaträkning 
   
Intäkter   

Pinscherläger   5 600 
Medlemsintäkter  46 460 

Mälarpinschern  8 750 
   
Viltspår KM  1 750 
Övriga intäkter  500 
Summa  63 060 
   
Kostnader och resultat   
Pinscherläger                                                       5615 

Bankkostnader  2930,50 

Lokalhyra  1900  

Mälarpinschern  16116 

Programvaror                                                  1967,50 

Rasmontrar  12131 

SKK klubbförsäkring  540 

SKK medlemshantering   5922 

SSPK medlemsavgifter   14700 

Styrelsemöten  5076,75 

Utbildning  903 

Viltspårs KM  2871 

Årets hund  2260 

Årsmöte  3426,32 

Summa   
 

 
76359,07 

 

Årets resultat 
 

 
-13299,07 
 

   

 

 



5.  Balansrapport 
 

TILLGÅNGAR  Ing balans  Period  Utg balans 

Omsättningtillgångar 
Varulager mm 

     

1410 Lager och råvaror  4 343.01  0.00  4 343.01 

1790 Upplupna intäkter  9 445.00  -3 857  5 588.00 

 

Kassa och bank       

1919 kassa  510.00  0.00  510.00 

1920 PlusGiro  24 975.88  -24 770.07  205.81 

1925 PlusGiro nya kontot  22 533.75  13 272.00  35 815.75 

 

S:A TILLGÅNGAR  61 807,64  -15 345.07  46 462.57 

 

EGET KAPITAL        

2091 Balanserad vinst eller 

förlust  

-42 342,44  -7339,2 

 

-49681,64 

2210 Forskningsfond  -5 358,00  -900  6258,00 

2990 Upplupna kostnader 

och förutbetalda intäkter 

-5868  2046  -3822 

 

 

S:A EGET KAPITAL , 

AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

-53568,44  -6193,20  -59761,64 

 

BERÄKNAT RESULTAT  8239,202  -21538,27   -13299,07 

 
 
 
Styrelsen föreslår att årets underskott, kr 13299,07, balanseras i ny räkning. 

 



6.  Revisionsberättelse av räkenskapsåret 
2018 
 
Undertecknade, av ordinarie årsmöte valda revisorer i Pinschersektionen inom  
SSPK, får härmed avge berättelse över granskningen av förvaltnings- och  
räkenskapsåret 2018.  
 
Vi har granskat årsbokslut, bokföring samt styrelsens förvaltning för 2018.  
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.  
 
På grundval av vår granskning av räkenskaperna och förvaltningen för 2018 
föreslår  
vi att årsmötet  
 

● fastställer resultat- och balansräkning, den senare slutade på -13299,07 kr  
● beviljar styrelsen ansvarsfrihet för dess förvaltning och den tid 

redovisningen av räkenskapen omfattar  
 
 
Stockholm 7 februari 2019 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson  Linda Hansen 
Revisor  Revisor  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



7.  Proposition/Motioner 
 

Proposition 1 

Styrelsens förslag på nya uppdaterade statuter för årets 
utställningshund: 

 

1. Grundregler för årets utställnings hund: 
• Den som anges som ägare till hunden ska vara medlem i Pinschersektionen. 
• Anmälan till Pinschersektionens tävling sker antingen via e-post/post till den 
person som sammanställer resultaten. Sista anmälningsdatum ska framgå på sektionens 
hemsida. 
• På anmälan skall det tydligt framgå: 
- hundens kompletta namn 
- registreringsnummer 
- officiellt registrerat resultat: datum, plats 
- för valp gäller förutom officiella även inofficiella - styrk resultat med kopia på 
kritik 
- tävlingskategori/er 
- ägare 
- adress 
- medlemsnummer 
- datum för genomfört HD-röntgen, ögonlysning, exteriör merit, känd mental 
status, BPH eller MT, om detta är gjort. 
• Den som anmäler sin pinscher till tävlingen skall alltid ange upp till och med fem 
(5) resultat på anmälningen och vara uträknad enligt statuterna. Endast svenska resultat 
räknas. Felaktiga resultat räknas inte. 
• Det är de fem (5) bästa tävlingsresultaten under kalenderåret som hunden deltar 
med, eventuella bonuspoäng kopplas till inskickade resultat. Minst ett resultat utöver 
grundpoängen krävs för att få delta i tävlingen. Hunden får delta med färre resultat än 
fem (5).                    Minst ett (1) resultat ska även vara från en SSPK utställning eller 
Mälarpinschern. 
• För deltagande på Mälarpinschern tillgodoräknas ytterligare 5 poäng. 
• Bonuspoäng ges för registrerat resultat från HD-röntgen, ögonlysning ej äldre än 
två (2) år per den 31/12, känd mental status, BPH och MT, Det ges 5 poäng per resultat, 
endast ett (1) resultat av varje typ ger poäng. 
• Sammanställningen kontrollräknas av en av styrelsen utsedd person. 
• Om en hund skall delta i fler än en kategori skall resultaten för varje kategori 
redovisas i anmälan.  
 
 
 
 



Poängberäkning 
 

1. Grundpoäng: 
Poäng ges för: 
HD-röntgad - 5 poäng  
Ögonlyst - 5 poäng (Ej äldre än 2 år den 31/12) 
Genomfört MH - 5 poäng 
Genomfört BPH - 5 poäng 
Deltagande på Mälarpinschern - 5 poäng  
Genomförd mentaldel MT - 5 poäng 
 
Poäng i samtliga klasser: 
HP - 3 poäng  
Excellent – 3 poäng 
CK – 2 poäng 
 
2. Valp SSPK: (Ålder 4 månader till 9 månader) 
Poäng ges för: 
BIR-valp – 10 poäng 
BIM-valp – 7 poäng 
 
1:a valpklass konkurrens - 7 poäng  
2:a valpklass konkurrens - 5 poäng  
3:a valpklass konkurrens - 3 poäng 
4:a valpklass konkurrens - 2  poäng 
 
BIS-valp – 15 poäng 
BIS-valp 2:a – 13 poäng 
BIS-valp 3:a – 11 poäng 
BIS-valp 4:a – 9 poäng 
 

Valp SKK/Inofficiell: 
Poäng ges för:  
BIR-valp – 10 poäng 
BIM-valp – 7 poäng 
 
1:a valpklass konkurrens - 7 poäng  
2:a valpklass konkurrens - 5 poäng  
3:a valpklass konkurrens - 3 poäng 
4:a valpklass konkurrens - 2  poäng 
 
BIG 1:a – 12 poäng 
BIG 2:a – 11 poäng 
BIG 3:a – 10 poäng 
BIG 4:a – 9 poäng 

 



 
 

BIS-valp – 17 poäng 
BIS-valp 2:a – 16 poäng 
BIS-valp 3:a – 15 poäng 
BIS-valp 4:a – 14 poäng 
 
OBS! 
Valpar med BIS placering får även poäng för BIG placering. Vid direkt BIS utgår BIG 
poäng. 
 

Junior (Ålder 9 månader till 18 månader):  
Poäng ges för: 
BIR-junior - 10 poäng  
BIM-junior - 7 poäng 
BIR och BIM-junior utses på SSPK och Mälarpinschern och vissa 
SKK utställningar ( SKK- Då behövs kopia på kritiklapp ) 
 
1:a juniorklass konkurrens - 7 poäng  
2:a juniorklass konkurrens - 5 poäng  
3:a juniorklass konkurrens - 3 poäng 
4:a juniorklass konkurrens - 2  poäng 
 
BIS- junior – 15 poäng 
BIS- junior 2:a – 13 poäng 
BIS- junior 3:a – 11 poäng 
BIS- junior 4:a – 9 poäng 
 

Övriga åldrar från 18 månader till 8 år: 
Poäng ges för: 
BIR – 10 poäng 
BIM – 7 poäng 
 
Bästa hane/Bästa tik 2:a – 5 poäng 
Bästa hane/Bästa tik 3.a – 3 poäng 
Bästa hane/Bästa tik 4.a – 2 poäng 
 

Övriga åldrar från 18 månader till 8 år/SSPK: 
Poäng ges för: 
BIS – 15 poäng 
BIS 2:a – 13 poäng 
BIS 3:a – 11 poäng 
BIS 4:a – 9 poäng 

 
 



Övriga åldrar från 18 månader till 8 år/SKK: 
Poäng ges för: 
BIG – 18 poäng 
BIG 2:a – 16poäng 
BIG 3:a – 14 poäng 
BIG 4:a – 12 poäng 

BIS – 25 poäng 
BIS 2:a – 23 poäng 
BIS 3:a – 21 poäng 
BIS 4:a – 19 poäng 
 

Veteraner SSPK: 
Poäng ges för: 
BIR-veteran – 10 poäng 
BIM-veteran – 7 poäng 
 
BIS-veteran – 15 poäng 
BIS-veteran 2:a – 13 poäng 
BIS-veteran 3:a – 11 poäng 
BIS-veteran 4:a – 9 poäng 
 

Veteraner SKK: 
Poäng ges för: 
BIR-veteran – 10 poäng 
BIM-veteran – 7 poäng 
 
BIG-veteran – 18 poäng 
BIG-veteran 2:a – 16 poäng 
BIG-veteran 3:a – 14 poäng 
BIG-veteran 4:a – 12 poäng 
 
BIS-veteran – 17 poäng 
BIS-veteran 2:a – 16 poäng 
BIS-veteran 3:a – 15 poäng 
BIS-veteran 4:a – 14 poäng 
 
BIR och BIM veteran utses på SSPK, SKK och Mälarpinschern. 
 
Vi reserverar oss för eventuella fel.  
Vi önskar er ett gott tävlingsår! 
Vinnarna kommer att utmärkas på årsmötet. 
 

 

 

 



Proposition 2  

 

Styrelsens förslag på nya uppdaterade statuter för årets arbetande 
hund: 

 

Grundregler för årets arbetande hund: 
 
Den som anges som ägare till hunden ska vara medlem i Pinschersektionen. 
Anmälan till Pinschersektionens tävling sker antingen via e-post/post till den person 
som sammanställer resultaten. Sista anmälningsdatum ska framgå på sektionens 
hemsida. 
 
På anmälan skall det tydligt framgå: 
● hundens kompletta namn 
● registreringsnummer 
● officiellt registrerat resultat: datum, plats 
● tävlingskategori/er 
● ägare 
● adress 
● medlemsnummer 
● datum för genomfört HD-röntgen, ögonlysning, exteriör merit, känd mental 
status, BPH eller MT, om detta är gjort. 
 
Den som anmäler sin pinscher till tävlingen skall alltid ange upp till och med fem (5) 
resultat på anmälningen och vara uträknad enligt statuterna. Endast svenska resultat 
räknas. Felaktiga resultat räknas inte. 
 
Det är de fem (5) bästa tävlingsresultaten under kalenderåret som hunden deltar med, 
eventuella bonuspoäng kopplas till inskickade resultat. Om flera hundar har samma 
poäng vinner den hund som deltagit i flest grenar. Om man även där har samma antal 
grenar delar hundarna på vinsten. Minst ett resultat utöver grundpoängen krävs för att 
få delta i tävlingen. Hunden får delta med färre resultat än fem (5). 
 
Finns inte resultat registrerade på SKK’s Hunddata skall styrkande 
protokoll bifogas i anmälan. Detta kan sändas in via post eller inscannat via e-post. 
 
För deltagande på KM inom Pinschersektionen eller av SSPK anordnad 
tävling tillgodoräknas ytterligare 5 poäng, max 5 poäng. 
 
 

 

 



Bonuspoäng ges för registrerat resultat från hd-röntgen, ögonlysning ej äldre än två (2) 
år per den 31/12, känd mental status, MT, officiellt utställningsresultat med minst 
utmärkelsen Very good alt 1:a eller exteriörbeskrivning. Det ges 5 poäng per resultat, 
endast ett (1) resultat av varje typ ger poäng. 
 
kontrollräknas av en av styrelsen ytterligare utsedd person. 
 
Mångfaldspoäng ges till de som har tävlat i mer än en gren. 
För att få tillgodoräkna sig mångfaldspoäng måste man ha 
angivit minst ett (1) resultat från minst två (2) olika grenar som ingår i anmälan till Årets 
Arbetande hund. 
 
Poängräkning för officiella grenar i årets arbetande hund: 
 
Agility: 
Felfritt - 50 poäng 
0,1-10 fel - 40 poäng 
10,1-20 fel - 30 poäng 
 
Bonuspoäng: 
Pinne / CERT - 20 poäng 
AGD 1, AGHD 1, AGD 2, AGHD 2 - 25 poäng 
Championat - 30 poäng 
 
Lydnad: 
1:a pris  - 50 poäng 
2:a pris / uppflytt startklass - 40 poäng 
3:e pris / godkänd startklass - 30 poäng 
 
Bonuspoäng: 
LD startklass, LD 1, LD 2, LD 3 - 25 poäng 
Championat - 30 poäng 
 
Viltspår: 
1:a pris - 50 poäng 
2:a pris - 40 poäng 
3:e pris / GK anlag - 30 poäng 
 
Bonuspoäng: 
HP - 20 poäng 
Championat - 30 poäng 
 
Freestyle/Htm: 
26,5 - 30p - 50 poäng 
22,5 - 26p - 40 poäng 
18,5 - 22p - 30 poäng 
 

 



Bonuspoäng: 
CERT - 20 poäng 
FD/HtM - 25 poäng 
Championat - 30 poäng 
 
Bruks; 
Uppflyttningspoäng - 50 poäng 
Godkänd - 40 poäng 
 
Bonuspoäng: 
Cert/Certpoäng - 20 poäng 
Championat - 30 poäng 
 
Rallylydnad: 
90 - 100p - 50 poäng 
80 - 89p - 40 poäng 
70 - 79p - 30 poäng 
 
Bonuspoäng: 
CERT - 20p 
RLD - 25 poäng 
Championat - 30 poäng 
 
Nosework: 
100p - 50 poäng 
75p - 40 poäng 
25 - 50p / godkänt doftprov - 30 poäng 
 
Bonuspoäng: 
1 SSE - 5p 
2 SSE - 10p 
3 SSE - 15p 
HP - 20p 
 
Drag:  
Skidor / Canicross / Fordon 
1:a pris - 50p 
2:a pris - 40p 
3:e pris - 30p 
Deltagande officiell start - 20p 
 
Dragprov på snö: 
Deltagande dragprov - 30p 
CERT - 20p 
Championat - 30p 
 
Poäng ges för: 



startklass / anlagsklass / apell / nybörjarklass / NW1- 1 poäng 
Lk1 / ökl / agility 1 / lägre klass / klass I / fortsättningsklass / NW2 - 2 poäng 
Lk2 / agility 2 / högre /  / Klass || / avancerad klass / drag / dragprov / NW3 - 3 poäng 
Lk3 / agility 3 / elit bruks / mästarklass / klass III - 4 poäng 
 
Meritpoäng: 
Deltagande SM utan kval, individuellt: 25p 
Deltagande SM med kval, individuellt: 30p 
Deltagande svenska landslaget: 40p 
 
Mångfaldspoäng: 
2 grenar - 20 poäng 
3 grenar - 30 poäng 
4 grenar - 40 poäng 
5 grenar - 50 poäng 

Styrelsens kommentar: 
Det är viktigt att vi tar tillbaka ögonlysningen i bonuspoäng då klubben vill uppmuntra 
medlemmar att ögonlysa sina hundar för en bredare avelsgrund. 
Bonuspoäng för deltagande i klubbens aktiviteter är också ett sätt att uppmuntra 
medlemmar att delta i sektionens aktiviteter och ett sätt att fortsätta skapa gemenskap. 
Poäng för högre klasser är ett sätt att särskilja lika prestationer resultatmässigt genom att 
titta på svårighetsgrad.  

Bonuspoäng överlag är ett sätt att urskilja särskilt goda prestationer, i motsvarighet till 
utställning så får alla med excellent lika mycket poäng men CK ger bonuspoäng. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Verksamhetsplan för år 2019 

 
För att fortsätta styrelsearbetet planeras följande inför 2019: 

● Styrelsemöte via telefon ca var 4e-5e veckan samt 2 fysiska möten 

● Deltagande på SSPK's fullmäktigemöte i Rotebro 

● Medlemsmöte 

 

För att visa upp och sprida information om rasen planeras följande 2019: 

● Rasmonter Stora Stockholm  

● Djurens helg på Solvalla 

● Ny webbmaster med fokus på uppdatering av hemsidan 

● Medlemstidningen Pinschernytt 4ggr/år på hemsidan med ny redaktion 

● (PR) Profilartiklar till försäljning 

 

Medlemsaktiviteter under 2019 som en del i att engagera fler medlemmar: 

● Mälarpinschern + cupen  

● Viltspårskurs med möjlighet till anlagsprov i anslutning till kursen 

● Viltspårs KM 

● Pinscherläger 

● Agilityträff 

● Rosa bandet promenad 

● Pinscherpromenader arrangerade av våra lokalombud 

● Mentalbeskrivning (BPH)  

● Uppfödarmöte 

● Årets hund 

 

 

 

 



9.  Budgetplan för år 2019 
 

 

  Budget 2019  Utfall 2018 

Intäkter     

Aktivitetsläger  8 000  5 600 

Medlemsintäkter  48 000  46 460 

Mälarpinschern  18 000  8 750 

Profilprodukter  400  0 

Uppfödarregister  1 500  0 

Viltspårs KM  2 800  1 750 

Viltspårskurs  4 000  0 

Agilityträff  4 000  0 

BPH  10 000  0 

Summa intäkter  92 900  62 560 

 

 

  Budget 2019  Utfall 2018 

Kostnader     

Aktivitetsläger  6000  5615 

Bankkostnader  3000  2930,50 

Material  0  0 

Medlemsaktivitet  1000  0 

BPH  10 000  0 

Mälarpinschern  18 000  16 116 

Programvaror  1 500  1 967,50 

Rasmontrar  5 000  12 131 

 



SKK Klubbförsäkring  540  540 

SKK medlemshantering  6 500  5 922 

SSPK medlemsavgifter  15 000  14 700 

Styrelsemöte  3 000  5 076,75 

Utbildning  5 000  903 

viltspår KM  3 800  2 871 

Viltspårskurs  1 500  0 

Agilityträff  1 000  0 

Årets hund  2 400  2 260 

Årsmöte 2018/2019  3 500  3 426,32 

Summa kostnader  86 740  74 459,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Valberedningens förslag 
 

Styrelse 
Ordförande:  Pernilla Fahlén omval 1 år 

Ledamot: Cattis Zackariasson omval 2 år 

Ledamot:  Ami Tingström 1 år kvar 

Ledamot:  Pia Widerberg  1 år kvar 

Ledamot:  Cecilia Carlbom Widén nyval 2 år 

             Suppleant 1:  Cathrine Eklöf nyval 1 år 

            Suppleant 2:  Christer Carle omval 1 år 

 

Revisorer:  

Ordinarie:  Ulf Nilsson omval 1 år 

Ordinarie:  Linda Hansen omval 1 år 

Suppleant:  Birgitta Persson omval 1 år 

Suppleant: Emma Nikolaou omval 1 år 

 

 

 

 


