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Styrelsemöte 19 februari 2015 

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

Anna Berggren, Carina Larsson (avviker vid §8) 

Ej anmäld frånvaro: Susanna Söderberg, 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 Anna Berggren. 

 

§ 4  Föregående protokoll 15:01 
Protokoll 15:01 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 

 Budget 

Marita har med hjälp av Ylva Malmbom utformat ett budgetförslag 2015. Styrelsen 

godkänner förslaget. 

Kassör Mats Winchler har sagt upp sitt uppdrag från och med 15/1-2016. 

 

§ 7  Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Anteckningar från kommitténs möte 10/2 gås igenom. Kommittén efterlyser 

arbetsbeskrivning från styrelsen. Marita har skickat Leonbergerklubbens 

arbetsbeskrivning som vi i styrelsen tittat på tidigare och bett kommittén komma med 

förslag. 

Utvärdering av RAS har genomförts och styrelsen har fått ta del av denna. Presenteras 

på årsmötet, därefter i Eurasierbladet och hemsidan. 

Sammanställning från uppfödarmötena som var i höstas kommer med i nästa nummer 

av tidningen, därefter kommer den ut på hemsidan. 

Röstning av uppfödare ang. valphänvisning: Alternativ 3 fick flest röster – det skall stå 

om kullen följer RAS eller ej och på vilken punkt den inte gör det. 

På valpkullarna skrivs endast ut det som finns som rekommendationer i RAS. Övriga 

intyg som ev. ögonundersökning, blodprovstagningar etc. får uppfödaren själv 

informera om på sin egen hemsida. 

b) Redaktionen 
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Inget att rapportera. 

c) Domarkonferenskommittén 

Inget att rapportera 

d) Utbildningskommittén 

 Avgift kurs med Moa P 

Styrelsen beslutar att avgiften för kursen med Moa Persson blir 1000kr inkl. lunch. 

e) PR- & Infokommittén 

 Välkommen eurasier broschyr 

Ett förslag är att broschyren skall göras digital för att minska kostnaden. Styrelsen 

tycker att det är ett bra förslag och bestämmer att broschyren skall först göras 

digital och sedan får det tas upp till diskussion om det behövs pappersversion 

också. 

f) MH- & BPH-kommittén 

Inget att rapportera. 

g) Utställningskommittén 

Anteckningar från senaste mötet gås igenom. Förslag att ringsekreterarna får en 

mindre dalahäst som tack. Styrelsen beslutar att Marita köper in dessa. 

En pokal kommer att ges till hunden som blir BIS. 

Orsa Camping ordnar lunch till domare & ringsekreterare. 

 

§ 8  Hemsida – Facebooksida – Hälsoregistret 

Hemsidan är ute sedan 15/2. Mobilsidan är inte helt praktisk. Vi tittar på mobilversionen efter 

årsmötet. 

Styrelsen och avelskommittén skall också ha tillgång till sjukdomsregistret. 

 Carina Larsson avviker 20.00. 

Norsk Eurasierklubb har kontaktat styrelsen angående gemensam databas. Marita svarar NEK 

att vi diskuterar vidare efter årsmötet. Emma ordnar en tillfällig inloggning till NEK så de får 

se hur registret ser ut. 

Daniel Östman: Styrelsen beslutar att öka ersättningen från 5000 till 6000kr pga. det uppkom 

mer arbete som vi behövde hjälp med på hemsidan. Ett avtal om det arbetet Daniel Ö har gjort 

och vad kostnaden per timme blir om vi har behov av mer hjälp framöver, skickas till Daniel 

för underskrift innan utbetalning. 

 Texten på valphänvisningen 

Marita och Emma ordnar förslag ang. text på valpkullarna som anger om de följer 

RAS eller ej. 

 

§ 9  Rasspecialen    

a) Orsa 2015 

 Medlemsmöte 

Lördag förmiddag planerar styrelsen medlemsmöte. Temat blir mentalitet på 

eurasier. 

Rosetter delas ut till alla deltagare på utställningen. En färg till hanar, en färg till tikar samt en 

färg till valpar. 

Gemensamma lekar för 2 och 4-benta ordnas av Malin Jansson. 

Vi har förhandlat till ett pris på grillbuffén lördag kväll, 198 kr för vuxen och 129 kr för barn.  

Orsa camping ger även 10 % på boende för medlemmar i SvEuk. 

b) Orsa 2016 

Inget att rapportera. 
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§ 10 Aktivitetshelg 

Sally Månsson håller i aktivitetshelgen. Datum 19-20/9-2015. En blänkare är inskickad till 

tidningen. 

 

§ 11 Arbetsordning/beskrivning 

En fråga angående att följa RAS eller ej som förtroendevald har skickats till alla 

förtroendevalda för att få ett arbetsunderlag inför arbetet med att ta fram en arbetsbeskrivning. 

Detta tittas vidare på efter årsmötet. 

 

§ 12 Delegater till SSUK fullmäktige 

Då det inte har varit så lätt att få någon att åka på SSUK fullmäktige i Göteborg i slutet av 

mars så kommer SvEuk inte att skicka några delegater i år. 

 

§ 13 Årsmöte 2015 

Styrelsens förslag på medlemsavgift 2016: Huvudmedlemskapet höjs till 350kr. De övriga 

behålls som de är idag. 

Tomas ordnar en present till årsmötesordföranden. 

De avgående styrelseledamöterna avtackas på årsmötet. 

Emma sätter ihop årsmöteshandlingarna. Inventarielistan måste uppdateras.  

 

§ 14  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 15  Nästa möte 

Telefonmöte torsdag 5/3-2015 kl. 19.00 

 

§ 16  Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 21.20. 

 

 

 

Ordförande                                             Vid protokollet                                                  Justerat 

 

 

JUSTERAT 
 

 

 

Marita Carlstedt                                    Emma Nilsson                                         Anna Berggren 


