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MEDLEMMAR
Vid årets slut uppgick antalet medlemmar i Affenpinscherklubben, enligt medlemslista från SKK
2015-01-01 till 118 varav 5 är familjemedlemmar och 3 ungdomsmedlemmar.

VERKSAMHETSPLAN 2014
Vid klubbens årsmöte den 22 februari, 2014, fastställdes Verksamhetsplanen enligt:





Årsmöte
Minst 4 protokollförda styrelsemöten
Ett medlemsmöte om avel
Ge ut ”Affenbladet”
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… och om möjligt beroende på resurser
 Rasmonter på Stockholms Hundmässa i december 2014
 Administrera klubbens hemsida
 Affenpinscherspecial
Styrelsen har i enlighet med 2014 års verksamhetsplan under året fullgjort de uppdrag som beslutats
enl. nedan.

VERKSAMHETENS GENOMFÖRANDE 2014
Årsmöte
Årsmötet avhölls den 22 februari, 2014
Styrelsemöten
Affenpinscherklubben har under verksamhetsåret haft tretton protokollförda sammanträden. Efter
årsmötet 2014-02-22 har ett konstituerande styrelsemöte, elva ordinarie styrelsemöten samt två extra
styrelsemöten protokollförts. Två fysiska möten har hållits i mars och i september. Övriga
styrelsemöten har genomförts som telefonmöten.
Affenpinscherklubben har, tillsammans med övriga rasklubbar som ingår i SSPK, deltagit i ett av de
två möten som SSPK kallat till.
Medlemsmöte om avel
Medlemsmötet hölls i form av anatomiutbildning – Hur dömer domaren? Vid utbildningen, som
leddes av Nina Karlsdotter, deltog medlemmar från såväl Affenpinscherklubben som
Dvärgpinscherklubben. Nina Karlsdotter, som också utbildar domare för SKK, baserade
framställningen på av SKK framtaget material för denna typ av sammankomster. Utbildningen blev
mycket uppskattad av alla.
Affenbladet
Affenbladet har utkommit med två nummer under året, varav ett s.k. dubbelnummer. P.g.a. visst slarv
hos tryckeriet lät det första numret vänta på sig. Dubbelnumret blev också försenat p.g.a. sena
oklarheter om klubbens medlemsadministration under 2015.
Rasmonter
Affenpinscherklubben hade en egen Rasmonter på Stockholms Hundmässa 2014. Montern var trevligt
arrangerad och många besökare, inte minst barn, flockades omkring våra hundar och vår fina monter.
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Affenpinscherklubben medverkade liksom tidigare ej i SSPKs monter på My Dog i Göteborg.
Hemsidan
Hemsidan byggdes helt om under verksamhetsårets första månader och har sedan kontinuerligt
uppdaterats. Affenpinscherklubben är sedan tidigare med på Facebook med en egen ”öppen” grupp för
klubbinformation, frågor och svar samt medlemmars bilder och kommunikation med övriga. Dock ej
för försäljning av t.ex. valpar.
Affenpinscherspecialen
Vår rasspecial anordnades 2014 i Ulriksdals slottspark och för första gången då gemensamt med
övriga fyra rasklubbar inom SSPK. Liksom förra året kom en bra bit över fyrtio hundar till start. Den
s.k. Kom-som-du-är-klassen blev mycket uppskattad av medlemmarna. Öppen bedömning med trevlig
och uppskattad domare och d:o utställningssekreterare samt en glad och gemytlig stämning runt ringen
gjorde utställningen mycket lyckad.
PR och information
En rasfolder i färg med information om affenpinscher och klubben samt en särskild ”julutgåva” av
klubbens uppfödarlista, har tryckts upp för utdelning vid olika event såsom t.ex. Stockholms
Hundmässa.
Klubben har nu tre egna produkter till försäljning. En röd kasse i non-woven med
logga i svart. Materialet, som liknar tyg, är mycket slitstarkt samt vatten- och smutsavstötande. Det
finns också ett runt (8 cm i diameter) klistermärke i rött och svart samt en badge med säkerhetsnål.
Trim- och hundvårdskurs med ringträning
Trots att tidig annonsering på såväl hemsida som Facebook-grupp ledde till maxantal om 6 deltagare
kom enbart en enda medlem till kursen. En hade anmält sjukdom i förväg medan övriga ej hörde av
sig. Susanne Lundberg, Anneli Johansson och Emily Erling som skulle genomföra kursen gjorde detta
med en nöjd deltagare. Evenemang i Facebook för anmälningar kommer därför ej att tillämpas i
fortsättningen. Dessutom kommer alltid förskottsbetalning att begäras av klubben.

SAMMANFATTNING OCH STYRELSENS TACK
Det har varit ett år med utökade aktiviteter. Vårt ringa medlemsantal gör dock att det inte alltid är så
många medlemmar som kan/önskar delta. Trim- och vardagskursen kommer därför inte att
genomföras på ett par år.
Stort arbete har varit att rent praktiskt söka genomföra SSPKs ”nya” organisation.
Klubben tackar för priser och rosetter, som sponsrats av några medlemmar.
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Kristina Gunnarsdotter och Helena Norling får ett stort tack för hjälpen med anmälningar och
katalogen till ”Specialen”. Ett stort tack också till vår utmärkta webbmaster, Sylvia Johansson, som
utan att tidigare varit medlem, gick med i klubben och sedan så flinkt och snabbt skött vår hemsida
liksom vår Facebook-grupp under hela året.
Som vanligt har styrelseledamöterna också i år själva betalat för resor och telefon samt en del övriga
utlägg för styrelsemöten och arrangemang. Utan dessa pengar och arbetsinsatser hade
Affenpinscherklubben inte haft möjlighet att genomföra de planerade aktiviteter som gjorts under året.
Styrelsen framför också ett stort tack till de medlemmar som har hjälpt till med olika arrangemang och
övriga uppgifter.
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