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Styrelsemöte 17 december 2014 

Telefonmöte kl.19.00 
Närvarande: Marita Carlstedt, Emma Nilsson, Anna Berggren, 

Tomas Tegnér 

Frånvarande: Nina Enlund, Carina Larsson, Susanna Söderberg 

Ej anmäld frånvaro: Anna Thalin 

 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande /fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 

§ 3  Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Anna Berggren. 

 

§ 4  Föregående protokoll 14:15 
Protokoll 14:15 läggs till handlingarna efter genomgång. 

       

§ 5  Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

-Dags att rapportera medlemmar till SSUK, kassör Mats rapportera in. 

-Inbjudan Böda Sand, tas upp på nästa möte. 

-Förfrågan från Christina Daniels, Emma svarar SSUK. 

 

All övrig inkommen post är vidarebefordrad till alla i styrelsen och berörda i 

kommittéerna för information. 

 

§ 6 Ekonomi 

Hänskjuts till nästa möte. 

 

§ 7  Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Styrelsen skickar ut information angående valphänvisningen efter trettonhelgen till 

uppfödarna där de kommer att få rösta om vår hur vi ska ha vår valphänvisning. 

Samma regler som förra tidigare ang. vilka som har rätt att rösta på detta. 

 

b) Redaktionen 

Inget att rapportera. 

 

c) Domarkonferenskommittén 

Inget att rapportera. Nya loggan är skickad till kommittén för användande i 

kompendiet. 

 

d) Utbildningskommittén 

Moa Persson är fullbokad i september och oktober 2015. Hon är ledig sista helgen i 
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augusti samt 7-8 och 14-15 november. Styrelsen beslutar att vi bokar Moa 14-15 

november. Detta gäller då steg 1. Anna försöker boka Moa för steg 2 våren 2016. 

e) PR- & Infokommittén 

Stockholm hundmässa var i helgen och då hade klubben en monter. Det flöt på bra i 

montern men det fanns vissa saker som man bör förbättra till nästa år. 

Marita har bett Sara skicka montermaterialet till Christina Haggren som håller i 

montern i Göteborg, under My Dog. Marita skickar brochyrer + info om 

valphänvisare, avelskommittén och uppfödarlista. 

Förslag om att göra en fotobok för klubbens räkning som kan användas i montern för 

nästkommande år. 

 

f) MH- & BPH-kommitten 

Inget att rapportera. 

 

g) Utställningskommittén 

Inget att rapportera. 

 

§ 8  Hemsida – Facebooksida 

Från början var tanken att sjukdomsregistret skulle göras väldigt simpelt. Men vi har fått 

förslag att vi skall göra det ordentligt, så att det är lätt att söka i och administrera, så att det 

inte behöver göras om i framtiden om klubben vill samarbeta med andra eurasierklubbar kring 

det. Styrelsen beslutar att vi gör ett utökat arbete med sjukdomsregistret. 

Emma har haft möte med Calle som skall göra hemsidan och han väntar bara på besked från 

sitt jobb så kommer han att sätta igång med arbetet sedan. 

Hemsidan kommer uppskattningsvis att kosta runt 6000-7000kr. Styrelsen godkänner 

kostnaden. 

Emma startar upp den nya facebooksidan. 

 

§ 9  Rasspecialen    

a) Orsa 2015 

Arbetas vidare med detta efter nyår. 

b) Orsa 2016 

Karin Vorbeck i Tyskland har tackat ja till domaruppdrag. Marita skall prata vidare 

med henne och även kolla upp en domare till i Tyskland. 

 

§ 10 Aktivitetshelg 

Hänskjuts till nästa möte. 

 

§ 11 Hälsoregistret 

Se §8 Hemsida-Facebooksida. 

 

§ 12 Årsmöte 2015 

Carina Lundgren har tackat ja till att vara mötesordförande. 

 

§ 13  NGEH 

Styrelsen har tagit del av skrivelser från NEK och NGEH, styrelsen funderar på eventuellt 

svar till nästa möte. 

Tomas kontaktar Karin Drotz, SKK, och hör efter vad som händer då det varit väldigt tyst 

sedan mötet. 
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§ 14  Övriga frågor 

Datumet var fel på föregående protokoll. Styrelsen godkänner att Emma ändrar till rätt datum. 

Nästa möte, i januari, tar styrelsen upp angående ansökan utställning 2017. Den skall vara 

inne senast 1 februari. 

 

§ 15  Nästa möte 

Telefonmöte 15 januari 2015 kl.19.00. 

 

§ 16  Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl.20.10. 

 

 

 

 

Ordförande                                            Vid protokollet                                             Justerat 

 

 

JUSTERAT 

 

 

 

Marita Carlstedt                                  Emma Nilsson                                           Anna Berggren 


