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1997

                            

Styrelsemöte 17 juni 2014 
Telefonmöte kl.19.00 

 
Närvarande: Marita Carlstedt, Emma Nilsson, Tomas Tegnér, Anna 
Berggren, Nina Enlund, Kerstin Ceasar, Susanna Söderberg (ansluter 
vid § 4) 
Anmäld Frånvaro: Anna Thalin, Carina Larsson 

 

 

§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2  Godkännande /fastställande av dagordning 
Godkändes och fastställdes med ett tillägg, §5 b) Förtroendeuppdrag. 
 
§ 3  Val av justerare 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Anna Berggren 
 
§ 4  Föregående protokoll 14:09, AU 14:01 
Protokoll 14:09 samt AU-protokoll 14:01 läggs till handlingarna efter genomgång. 
       
§ 5  Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 
Styrelsen beslutar att om Anna Berggren vill gå utbildningen i grundläggande 
föreningsteknik den 16 augusti i Umeå så får hon göra detta. Anna B ska fundera. 
 
All inkommen post är vidarebefordrad till alla i styrelsen och berörda i kommittéerna 
för information.  
 

      b)  Förtroendeuppdrag 
Styrelsen diskuterar hur vi skall agera när vi sitter på ett förtroendeuppdrag. 

 
§ 6 Ekonomi 
Hänskjuts till nästa möte. 
 
§ 7  Kommittéerna 

a) Avelskommittén; Kurs för avelsansvariga 
Camilla Svensson och Madelene Andersson är intresserade av att gå kursen. Priset 
blir 2400 kr inkl. logi samt middag. Styrelsen beslutar att de får gå kursen. 

b) Redaktionen; In Design, nr2-14 
Det blev aldrig något inköp av programmet. Redaktionen har löst detta på annat sätt. 
Förfrågan från redaktionen angående nr 2-14. Tidigare år har bilderna från 
Eurasierspecialen varit i färg och redaktionen vill gärna ha det så i år också. Styrelsen 
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har fått ta del av en offert från Trosa tryckeri och beslutar att den delen av tidningen 
får tryckas i färg. 
 

c) Domarkonferenskommittén; Avsägning av uppdrag, sammanställning från 
uppfödarmötena feb-14. 
Styrelsen har fått en avsägning av uppdrag i domarkonferenskommittén. 
Sammanställningen från uppfödarmötena feb-14 har inkommit till styrelsen, beslut 
om att publicera det i nr 2/14 av Eurasierbladet. 

 
§ 8  Hemsida – Facebooksida 
Marita och Emma arbetar vidare med detta. 
 
§ 9  Rasspecialen    

a) Degernäs 2014 
Styrelsen har fått en rapport från utställningskommitténs utvärderingsmöte. 
De flesta var positiva och det mesta fungerade bra! Men några punkter som bör 
förändras till nästa år är: 
Vandringspriser: Styrelsen beslutar att vi inte längre tar emot några vandringspriser 
samt att de klubben redan har fått skall återlämnas och därmed upphör alla skänkta 
vandringspriser. Det har varit stora problem med att få detta att fungera 
tillfredsställande då priser försvinner, kommer ej tillbaks i tid, många priser blir ej 
uthämtade och dessa skall då förvaras av Eurasierklubben. Vill någon fortfarande 
skänka ett pris så får man skänka ett som den vinnande hunden får behålla. 
Bästa huvud och uttryck: det finns inga riktlinjer kring hur detta skall dömas av 
domarna och det medför också ett merjobb för domarna och svårt för utställnings 
kommittén att ge riktlinjer till domarna. Styrelsen beslutar att klubben inte längre tar 
emot detta pris då det ska bedömas av domarna vem som ska få priset. 
Seniorklass: seniorklassen är en inofficiell klass som inte får finnas med i katalog och 
resultatlistor när detta redovisas till SSUK. Eftersom detta medför merjobb samt att 
man lika gärna kan ställa i veteranklass som är en officiell klass så beslutar styrelsen 
att denna klass tas bort. 
Betalningsrutiner: halva avgiften från tredje hund – gäller vid samma ägare till 
samtliga hundar. Detta hade fallit bort under 2014 års inbjudan men har nu 
kompletterats på online anmälan samt anmälningsblankett. 
På medlemsmötet var det 35 st. närvarande samt på uppfödarmötet 22 st. 
närvarande. 

b) Orsa 2015 
Klubben har bara fått kontrakt från en domare, Annika Ulltveit-Moe. Kontrakt är även 
utskickat till Marja Talvitie enl. tidigare utställningsansvarig men något påskrivet 
kontrakt har ej inkommit.  
Utställningskommittén får i uppdrag att kontakta Marja Talvitie omgående. Om vi 
inte får svar måste vi hitta en ny domare. 

c) Orsa 2016 
            Styrelsen har fått förfrågan från Irja/Utställningskommittén om det är okej med en 
            tysk domare avseende kostnaden, styrelsen tycker att detta är okej. 
            Utställningskommittén får inkomma med förslag på domare till styrelsen. 
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§ 10 Aktivitetshelg Öland september 2014 
Kursledaren tar 4700kr för hela lördagen.  
Förslag att vi ber Eriksöre ordna med maten, t.ex. att det finns 2 rätter att välja på och vi alla 
äter gemensamt och betalar detta själva. Styrelsen samtycker. Marita pratar med Ylva 
angående detta. 
Styrelsen beslutar att anmälningsavgiften blir 100kr/hund. 
 
§ 11 Hälsoregistret 

a) Förslag från avelskommittén 
Styrelsen har fått ett förslag ang. hälsoregistret från avelskommittén. Hälsoregistret 
kommer att innehålla uppgifter om hypotyreos, magomvridning och EPA. Övriga 
sjukdomar samlas fortfarande in av avelskommittén och medlemmarna kan 
fortfarande skicka en förfrågan till avelskommittén om en specifik hund, men 
hälsoregistret har endast uppfödare tillgång till. 

b) Svaren från uppfödarna ang. hälsoregistret 
Majoriteten av uppfödarna svarade alternativ 2 på utskickat mail/brev. Endast för 
uppfödare till en början, sedan en utvärdering om det skall fortsätta så eller öppnas 
upp för alla. 

c) Blanketten för inrapportering 
Marita skall be Sara Ljusterfors att snygga till blanketten i In Design. 
Man får skriva under blanketten, skanna in den och skicka den via mail när man 
rapporterar till Hälsoregistret men man får inte endast skicka ett mail utan 
blanketten skall vara med och underskriven. 

 
§ 13  Övriga frågor 
Alla protokoll som saknades från förra året har kommit in till sekreteraren. 
Utställningsmaterialet från Leena Korpi finns hos Marita Carlstedt och dessa skall 
vidarebefordras till utställningskommittén. 
 
§ 14  Nästa möte 
Telefonmöte tisdag 19/8 kl.19.00 
 
§ 15  Mötet avslutas 
Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 21.20. 
 
 

 

Ordförande                                                 Vid protokollet                                            Justerat 
 
 
 
 
 
 
Marita Carlstedt                                         Emma  Nilsson                                      Anna Berggren 

 


