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Styrelsemöte 20 januari 2015 

Telefonmöte kl.19.00 
Närvarande: Marita Carlstedt, Emma Nilsson, Tomas Tegnér, 

Carina Larsson, Anna Berggren 

Frånvaro: Susanna Söderberg 

Ej anmäld frånvaro: Anna Thalin, Nina Enlund 

 

 

§ 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 Carina Larsson. 

 

§ 4  Föregående protokoll 14:16 
 Protokoll 14:16 läggs till handlingarna efter genomgång. 

      

§ 5  Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

      All inkommen post är vidarebefordrad till alla i styrelsen och berörda i kommittéerna för  

      information. 

 

§ 6 Ekonomi 

Bokslut 2014 inkommen från kassören. Tillgångarna har ökat från bokslutet 2013. 

Medlemsantalet i klubben har ökat under 2014. 

 

§ 7  Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Marita skriver ihop texten som skall skickas ut till uppfödarna och styrelsen tittar på 

denna innan den skickas ut. 

Sammanställning av uppfödarmöten 25-26/10-2014 samt 2/11-2014, behöver 

korrekturläsas och tas upp på nästa möte. Utvärderingsmöte ang. RAS helgen 31/1-

1/2. 

b) Redaktionen 

Inget att rapportera. 

c) Domarkonferenskommittén 

Inget att rapportera. 

d) Utbildningskommittén 

Emma Nilsson väljs in i kommittén. 

Moa Perssons anatomikurs steg 2 bokas till 1-2 oktober 2016. 

Styrelsen beslutar att kommittén skall boka lokalen Stockholm hundsportcenter till 

kursen med Moa i november i år. Max 20 st. deltagare. 

e) PR- & Infokommittén 

Monter MyDog, Göteborg – Det fanns lite meningsskiljaktigheter vid montern på 
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MyDog. Noterat av styrelsen och läggs till handlingarna. 

Att tänka på till nästa år är att det behövs fler än en som ansvarig för montern. 

48 beställda och 48 sålda almanackor 2015. Inget lager. 

f) MH- & BPH-kommittén 

Inget att rapportera. 

g) Utställningskommittén 

Styrelsen beslutar att utställningen 2017 blir på lördagen 3/6. 

Anteckningar från kommitténs möte gås igenom och läggs till handlingarna. 

 

§ 8  Hemsida – Facebooksida 

Calle som skulle göra hemsidan har hoppat av. Emma har frågat Daniel Östman och han har 

tackat ja. Han tar 5000kr för arbetet. Styrelsen godkänner detta. Ett avtal skall skrivas med 

Daniel Östman. 

Styrelsen beslutar att från och med nu så blir det endast en månadsbild på hemsidan och den 

väljs ut av webmaster från de inskickade bilderna. 

Den nya Facebooksidan är igång. 

 

§ 9  Rasspecialen    

a) Orsa 2015 

Angående sponsring: annonsering i utställningskatalogen vid skänkta priser: om man 

skänkt priser för 1000kr eller mer kan man få en annons i tidningen. Annars får man 

ett omnämnande tillsammans med andra som sponsrat. 

Måndag 27/4-2015 sista anmälningsdag. 

Ringsekreterare klara: Malin Hedlund och Therese Hällström har tackat ja tillsammans 

med Rigmor och Elisabeth Wahlström som tidigare tackat ja. Utställningskommittén 

skickar ut avtal. 

Utställningskommittén får besluta vilken domare som dömer hane resp. tik. 

Domargåva ordnar Marita – dalahästar med klubbens namn och årtal. 

Pris utställningsanmälan fr.o.m utställningen 2015. Tidigare beslut om ändring av 

anmälningsavgift, troligtvis skrivfel i protokoll 14:14, valpklass, rätt ska vara 175 kr. 

b) Orsa 2016 

Marita har varit i kontakt med Karin Vorbeck, Tyskland och frågat henne om tips på 

ännu en tysk domare. 

 

§ 10 Aktivitetshelg 

Tidigare fick vi inbjudan från Böda sand 5-6 september 2015, att samarrangera 

utställning/träff. Europautställning och kennelträffar är samma datum, inget bra datum för 

klubbens aktivitetshelg. 

Emma frågar Jeanette Dyberg om hon kan tänka sig att hålla i en aktivitetshelg för klubben 

19-20 september, får gärna vara på annan plats än Öland. 

 

§ 11 Hälsoregistret 

Se §8 Hemsidan-Facebooksida. 

 

§ 12 Årsmöte 2015 

Emma mailar kommittéerna att de måste inkomma med verksamhetsberättelser senast 16 

februari. 

I inventarieförteckningen skall blått campingbord m. bänkar tas bort då det gick sönder 2014, 

är kastad. Alla utställningssaker finns hos Marita. 

Budget – Marita ordnar förslag. 
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Emma sätter ihop styrelsens verksamhetsberättelse. 

 

§ 13  NGEH 

Tomas har varit i kontakt med SKK och där kommer det inte att hända något mer. Styrelsen 

har tagit del av de mail som skickats mellan Norsk Eurasierklubb och NGEH. Läggs till 

handlingarna. 

Marita skickar ett svar till Norsk Eurasierklubb så att de vet att vi tagit emot deras mail. 

 

§ 14  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 15  Nästa möte 

Telefonmöte 17 februari 2015 kl.19.00 

 

§ 16  Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl.20.50. 

 

 

 

 

Ordförande                                            Vid protokollet                                             Justerat 

 

 

 

JUSTERAT 
 

 

Marita Carlstedt                                  Emma Nilsson                                           Carina Larsson 

 


