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Styrelsemöte 2 april 2013 
                       Telefonmöte kl. 20.00 
 

Närvarande: Eva Ohlsson, Emma Östman, Tomas Tegnér, Lotta Jegenstam 

Lignell, Ylva Malmbom, Leena Korpi, Helena Bohman, Carina Larsson 

Anmäld frånvarande: Laila Johnsson 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

                      Ordförande Eva Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Godkännande/fastställande av dagordning. 

                      Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 

§ 3 Val av justerare 

                      Till justerare valdes Tomas Tegnér. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

                      Protokoll 13:04, konstituerande 

                      Läggs till handlingarna efter genomgång. 

 

§ 5 Inkomna skrivelser 

                      Mottagit medlemslista, gått vidare till medlemsansvarig. 

 

§ 6  Ekonomisk rapport 

                      Mottagit ekonomisk rapport, läggs till handling. 

 

§ 7 Tidningen 

                      Kostnaderna för tidningen behöver ses över. Kostnaden för tidningen har stigit. 

                      Ylva kollar med tryckeriet.  

                      Eva pratar med redaktionen.  

                      Carina och Tomas kollar över tidningen, porto och priser, viktigt att behålla  

kvalitén. 

 

§ 8 Uppfödarmöte         18/5 

 Lokal och föreläsare bokad.  

                     Program presenteras på nästa möte av Lotta och Eva.  

 

§ 9  Eurasierspecialen      19/5 

                      Check inför utställningen:  

                      Utställningskommittén skall ha ett möte snarast. 

                      2 domare och 4 ringsekreterare bokade. Boende till dessa bokat. 

                      Inbjudan finns på hemsidan samt i nästa nummer av tidningen.  

                      Inbjudan skickas ut till alla medlemmar om tidningen ej hinner tryckas i tid. 
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                    Eva och Lotta har hand om vandringspokalerna.  

                    Dessa skall skickas till Leena eller tas med till utställningen. 

                    Kommisarie – Eva 

                    Bestyrelse – Lotta, behövs 2 till. Eva frågar Monika Jakobsson. 

                    Ett dokument om att foderföretaget Eukanuba har erbjudit sig att sponsra  

                    utställningen 2013. Leena tar kontakt med dem. 

                    Leena beställer rosetter. 

                    Tomas ordnar med 4 st vägskyltar. 

 

§ 10 Samarbete med Norska Eurasierklubben, 2016, nya regler för hundresor 

till Norge 

                      Eva skall ha fortsatt kontakt och undersöka vad de nya reglerna får för 

konsekvenser för oss. 

                       

 

§ 11 Tillsättande av kommittéer 

a) Avelskommitté -  Eva O, Lotta  L-J  

b) Utställningskommitté - Leena, Sally, Irja, Ylva 

c) Informationskommitté - vakant 

§ 12 SSUK-fullmäktige 2013, info 

                      Motionen om att SKK skall skicka ut pass med registrerade valpar togs på  

fullmäktige och delegaterna tillstyrkte motionen. Det innebär att SSUK skickar  

den vidare till SKK-fullmäktige i september 2013. 

Ny ordförande blir Jonas Öhrn. 

 

§ 13 ”Skäll inte på hunden” den 13/4 2013 

                      Tomas och Ylva har hand om montern.  

                      Behövs fler hundar. Ylva efterlyser fler deltagare. 

  

§ 14 Övriga frågor 

                      Inga övriga frågor. 

 

§ 15 Nästa möte 

                      Telefonmöte måndag 15/4 kl. 20.00 

 

§ 16 Mötet avslutas 

                      Mötet avslutades kl. 22.20. 

  

 

 

Ordförande                                               Vid protokollet                                       Justerat 

 

 

 

 

 

 

Eva Ohlsson                                              Emma Östman                                    Tomas Tegnér 


