Välkommen till
CHINESE CRESTED CLUBs
ordinarie årsmöte
Missionskyrkan i Uppsala

19 maj 2022
Kl. 19:00

Dagordning vid Chinese Crested Clubs Årsmöte 2022-05-19

Sida:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Justering av röstlängd.
Val av ordförande för mötet.
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. ....................................................
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust. ...............................................................................................................
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. ...............................................
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. ........................................................
13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt val av ordförande,
ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning. ...............................................................................
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor
före ordinarie årsmöte anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara
skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna
förslag till beslut. ................................................................................................................
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17
kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
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Budget & Utfall 2021 Förslag på ny budget 2022
Kostnader
Medlemskap SDHK
Utställningar Rasspecialer
Utställningar inoff
kostnader samarr
CCC marknaden
Årsboken
KinesPosten
konferens
bph utbetalda bidrag
Årsmöte
Pr-verksamhet

Utfall 2021 budget 2022
10 740
11 000
47 844
45 000
26 563
130 000
7 310
15 223
72 548
0
8 200
0

aktiviteter
3 544
Övriga kostnader
Medlemsvård
3 544
hemsida
2 319
Kontorskostnader
8 420
bankkostnader swish mm
1 561
monter
Styrelsen
20 097
styrelsen utbildning
9 100
skk medlemshantering 2021
17 233
skk medlemshantering 2020 bet 20218 623
Avskrivningar
1 804
klubbförsäkring
570
Ccpedigrees
7 183
Övriga kostnader
13 615
program/inventarier
600
extraaktiviteter
Summa

resultat

5 000
18 000
75 000
0
0
5 000

7 000
3 000
12 000
2 500
5 000
20 000
6 000
18 000
1 804
570
10 000
15 000
3 000
0

286 641

392 874

978

13 126

Intäkter
Medlemskap
Utställningar rasspecialer
Utställningar inoff
bidrag SDHK samarr
CCC Marknaden
Årsboken
Kinesposten
konferens
bph bidrag sdhk
årsmöte
pr verksamhet
annonser hemsida
regioner
uppfödarlistan
Övriga intäkter
raskompendier
Öresutjämning
monter
sponsorhuset
sponsorbidrag
bidrak sdhk kurs
extraaktiviteter
reklamintäkter ccpedigrees
Donationer Ccpedigrees
övrigt
Summa

Utfall 2021 budget 2022
113 349
115 000
71 351
70 000
45 720
200 000
10 287
3 235
1 600
0
1 800

5 000
3 500
2 000
0
0

2 200

2 000

0
0
456
2 800
22 321

0
500
3 000
0
5 000
0

12 500
287 618

406 000

Chinese Crested Club
Valberedningens förslag till 2022års styrelse, revisorer och valberedning
Årsmötet 2022-05-19

Förslag till ordförande

Agnes Thorlaksdottir, omval 2år
Förslag till styrelseledamöter
Ledamot: Sussi Nilsson, omval 2år
Ledamot: Anna-Lena Fugelstad, omval 2år
Ledamot: Åsa Ivarsson, omval 2år
Ledamot: Jenny Joffer, fyllnadsval 1 år
Ledamot: Christine Claesdotter Törnqvist, fyllnadsval 1 år
1 år kvar: ledamöter Ingela Dittman

Förslag till styrelsesuppleanter
Rebecca Nordahl, nyval 2 år
Ivana Mijic, nyval 2 år
Ida Roim, fyllnadsval 1 år
Eva Söderqvist, fyllnadsval 1 år
Suppleantordning: Rebecca, Ivana, Ida, Eva

Förslag till revisorer och revisorssuppleanter
Revisor: Anders Westermark, omval 2 år
Revisorssuppleant: Josefine Karlsson, omval 2 år
1 år kvar: Revisor Pernilla Johansson och revisorssuppleant Anders Hagström

Förslag till valberedning
Tove Asplund, sammankallande, omval 1år
Petra Nordin, omval 2 år
1 år kvar: Pernilla Tjern

Valberedningen 2021 har bestått av
Tove Asplund (sammankallande)
Petra Nordin
Pernilla Tjern
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Presentationer
Rebecca Nordahl
Hej!
Mitt namn är Rebecca Nordahl, 35 år gammal och bor i villa i Åstorp (Skåne)med min
sambo och vår lilla pälsfamilj.
Min passion för djur började redan som barn. Jag är uppväxt med olika sorters djur och jag
har alltid tränat och tävlat med dom.
Jag mötte chinese crested första gången genom en kollega/vän för snart 13år sedan.
Köpte min första kinesvalp hos henne.
Därefter väcktes mitt utställnings intresse till liv. Även om jag va så nervös så vi fick stanna
längs vägen till utställningen för att kräkas så fortsatte jag. Nervositeten försvann så
småningom och byttes ut till sann tävlingsanda.
Hos mig just nu bor 3 chinese crested , Cooper, Nemo och Dylan samt 2 långhåriga Collies
Koda och Chloe. I hemmet finns också 3 st orientaliska korthår.
Jag åker Europa runt på olika utställningar och gjort det de senaste åren.
Jag verkligen älskar allt med utställningar!
Planeringen ,resa ,hotellen, vännerna runt ringen, ressällskapet, nya städer att utforska,
jakten på championat, titlar osv.
Ibland tar jag även med andras hundar och visar dom eller har dom hemma hos oss för
träning/handling.
Avelsbiten såsom stamtavlor, hälsoaspekter är jag intresserad av men jag föder inte upp
själv för tillfället.
När jag inte är på utställning är vi ofta i skogen eller vid havet där vi tar långa promenader.
Eller så är jag med mina vänner då vi träffas ihop med hundarna, äter samt dricker gott,
planerar nästa resa och såklart så pratas de en massa om vår fina ras!
/Rebecca Nordahl

Eva Söderqvist
Mitt namn är Eva Söderqvist, 60 år och bor i Nordmaling. När jag inte håller på med
hundarna arbetar jag som socialsekreterare.
Jag är uppfödare på rasen och fick mitt kennelnamn Beachcrest godkänt 2008.
2009 föddes min första kull chinese crested. Har ca en kull per år.
Jag har även två American Hairless Terrier-tikar, tanken var att jag även skulle ta någon
kull på dem.
Jag har alltid haft hund i mitt liv. Tidigare bland annat en storpudel som jag tränade och
tävlade agility med. Jag har även haft en dalmatiner.
Har tidigare varit aktiv och suttit i styrelsen för Åsele BHK. Har även suttit med i den
tillfälliga styrelsen som startade upp AHT klubben i Sverige.

Mvh
Eva Söderberg
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Ida Roim
Hej, jag heter Ida och bor i Matfors, nära Sundsvall. Utbildad undersköterska med ett
genuint intresse för. Är lösningsorienterad och driven, gillar när det händer saker runt mig.
Trivs på hunduställningar och gillar att lära känna nya människor. Bor med familjen make
och dotter på en liten hästgård. Vi har idag 3 hästar, 8 hönor, 2 tuppar, 3 hundar och 5
katter ☺️ så det är oftast full fart här hos oss. Våra hundar är gladeligen med på allt tok
som familjen hittar på oavsett om det är en slapp dag på gräsmattan med en bok att läsa
för människan eller en fartfylld dag i pulkabacken 😃

Mvh
Ida Roim

Ivana Mijic
Hej,
Ivana Mijic heter jag, blir 34 år i år, bor i Lidköping, och är beteendevetare i grunden. Jag har alltid
omgett mig med djur av olika arter allt från fågel till hästar, som jag också har fött upp.
Givetvis har hundar varit ett viktigt inslag och jag tvingade familjen att köpa första hunden innan jag
ens kunde gå. Därefter gjorde familjen uppehåll med hundar och jag började istället hjälpa andra
med deras, rastning, passning och träning. Så småningom köpte jag mig min första Dobermann.
2019 hade jag (min sista) Dobermann samt Schäfer och letade efter en till hund. Då tiden inte fanns
för en Dobermannvalp letade jag efter något annat, mer lämpligt. Jag fann då vår fantastiska ras,
Chinese Crested Dog och min Ruby, som väckte ett nytt intresse och passion för utställning, avel och
rasen i sin helhet.
Det har nu vänt upp och ned på hela min tillvaro där jag efter alla år har gått från att satsa på hästar
och dressyr till mina hundar och Chinese Cresteds.
Jag hoppas på kunna bidra till rasen, sporten och rasklubben.
Vänligen Ivana
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Proposition om bidrag för BPH.
BPH är ett verktyg som gynnar såväl rasklubben som uppfödare och enskilda ägare. Verktygen kan i
framtiden vara till stor nytta för att se hur rasen utvecklas. Trots det att vi nu har fått en 200- analys
för rasen så anser vi att mentalitet och beskrivning av beteende och personlighet är så pass viktig att
vi önskar fortsätta med bidraget. I den analys som vi har mottaget från SKK trycker de också på att
fler hundar behöver beskrivas för en tydligare bild av rasens mentalitet. Därför sätter vi nu kurs mot
500-analysen.
För att stimulera och skapa intresse för att beskriva fler hundar föreslår styrelsen att klubben även
fortsättningsvis går in och sponsrar varje genomförd BPH med 200kr då SDHK valt att förlänga sitt
bidrag även för 2022. Medlemmar som beskrivit sina hundar under 2022 ska då inkomma med bevis
på genomförd BPH varpå klubben betalar ut 200kr/hund från CCC samt 200kr från SDHK. Vi föreslår
att sista ansökningsdag för att få rasklubbens bidrag är 2022-12-31 samt för SDHKs bidrag 2022-1124 (pga SDHK har tidigarelagt sin sista ansökningsdag)
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på att årsmötet bifaller förslaget och att bidragets kostnader
ska stå utanför den budget som årsmötet bestämmer för 2022.
2022-02-22 Enköping
Styrelsen för Chinese Crested Club
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Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
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