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Styrelsemöte 25 mars 2015 

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

Marita Nämnd, Malin Jansson, Tomas Tegnér, Ann-Charlotte 

Lagergren, Camilla Norberg (ansluter vid § 5, kl. 19.15) 

Anmäld frånvaro: Matilda Kindstrand 

 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande /fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

 

§ 3  Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Anna Berggren. 

 

§ 4  Föregående protokoll 15:03, 15:04 samt AU beslut 150303 
Protokoll 15:03, 15:04 samt AU beslut 150303 läggs till handlingarna efter genomgång.      

  

§ 5  Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

 Inbjudan till föreläsning från SKMGK för SSUK´s medlemmar, läggs ut på hemsidan. 

 Hundaktiviteter norra Öland – en presentation, sparas för framtiden. 

 

§ 6 Ekonomi 

Inget att rapportera. 

 

§ 7  Kommittéerna 

a) Avelskommittén 

 RAS 
Diskussion som kom upp på årsmötet, varför är det så få kullar som följer RAS. Vi 

behöver fundera vad det kan bero på, kanske behöver RAS skrivas om? Bollas 

över till avelskommittén att ta upp på uppfödarmöten. 

 Byta text på valphänvisningen ang. RAS 
På årsmötet kom det upp till diskussion att texten som ligger på valpkullarna 

angående om kullen följer RAS eller ej upplevs som hård, årsmötet gav styrelsen i 

uppdrag att formulera om texten. I dagsläget står det ”Kullen följer ej SvEuk´s 

avelsrekommendationer/RAS…” formuleras om till ”Kullen uppfyller inte 

rekommendationerna i SvEuk´s avelsrekommendationer/RAS..”. 

Alla medlemmar i avelskommittén är tillfrågade och alla vill sitta kvar under verksamhetsåret 

2015. 

b) Redaktionen 

SvEuk lämnar förslag till SSUK om kurs i In Design för de anslutna klubbarna. 

Redaktionen behöver förstärkning, tänk efter om någon kan passa. 

Camilla Norberg väljs in i redaktionen. 
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c) Domarkonferenskommittén 

Emma kontaktar kommittén och efterfrågar en text till hemsidan. 

d) Utbildningskommittén 

 Anatomikurs 

8 st. är anmälda till kursen i nuläget. 

e) PR- & Infokommittén 

Emma skickar en förfrågan om vilka som är intresserade av att fortsätta i kommittén. 

f) MH- & BPH-kommittén 

Emma Nilsson väljs in i kommittén. 

g) Utställningskommittén 

 Nya medarbetare 

Marita Carlstedt samt Gunilla Paulson-Schütt väljs in i kommittén. 

            Marita var med på utställningskommitténs senaste möte. 

 

§ 8  Hemsida – Facebooksida - Hälsoregistret 

 Tillägg i databas ang. om sjukdomen är verifierat med veterinärintyg 

Det kom upp på årsmötet att man vill ha en till kolumn där det anges om hundens 

sjukdom är verifierat med veterinärintyg eller inte. 

Daniel Östman är kontaktad angående detta och han säger att det skulle ta ca 1-2 h 

för honom att lägga till detta. 

Styrelsen beslutar att Daniel får i uppdrag att skapa en till kolumn. 

 

På årsmötet kom det också upp att man ville byta namn till ”hälsoregister” istället för 

sjukdomsregister som det idag heter på hemsidan. Styrelsen beslutar att ändra namnet till 

hälsoregister. 

 

§ 9  Rasspecialen    

 Vandringspriser 

På årsmötet blev styrelsen uppmärksammade på att det tidigare tagna beslutet att ta 

bort vandringspriserna inte var korrekt. Den enda som kan ta beslut om detta är 

personen som skänkt priset. Anna-Karin Lundberg (Balder-Balder), Marita Carlstedt 

(Leiionspitz) samt Tina Andersson (Chiluna Star) drar tillbaka sina vandringspriser. 

Det återstår att kontakta Susanne Lundgren (Sund Stamm´s). 

Styrelsen beslutar att vi inte längre tar emot vandringspriser. 

a) Orsa 2015 

 Kommissarie och bestyrelse 

Göran Carlstedt som kommissarie. 

Bestyrelsen är klart med Björn Olav Andersen, ytterligare två personer behövs. 

Styrelsen frågar några fler personer om de kan tänka sig att ställa upp. 

Sofi Karlsson som CUA. 

 Lekar, tävlingar och tipspromenad 

Det blir en 5-kamp, samt en tipspromenad. Priser till tävlingarna skall ordnas, det 

finns bl.a. rosetter kvar som går att använda till detta. 

 Vad är klart och inte klart 

Ringarna kan ej ligga där vi hade tänkt pga. TV-inspelning på den platsen. Marita 

har bett om förslag om var vi kan sätta upp ringarna och åker och kollar på detta. 

Sally skriver katalog, Irja korrekturläser katalogen och Susanna hämtar den från 

tryckeriet samt ordnar med tryck av katalogerna. 

Flyg samt tåg är bokat till Marja Talvitie. 

Annika Ulltveit-Moe åker bil till utställningen. 
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Inga hundar får vara inne i restaurangen. I kanterna av uteserveringen är lugna 

hundar välkomna, men helst lämnar man hunden i stuga/husvagn/husbil. 

 Medlemsmöte om mentalitet 

Öppen dialog. Marita ordnar inför mötet. 

 

b) Orsa 2016 

 Domare 

Karin Vorbeck kan inte 2016 pga. bröllop men kommer gärna 2017. 

Fråga på Facebook om förslag på domare till rasspecialen. 

Rony Doedijns är ett förslag. Fundera på domare till nästa möte. 

c) Domare 2017 

Karin Vorbeck ställer gärna upp 2017. Marita har fått förslag på en till domare som 

hon skall kolla upp. 

 

§ 10 Aktivitetshelg i södra Sverige 

Hänskjuts till nästa möte. Emma tar kontakt med Sally Månsson. Mer info måste vara klart till 

nästa nummer av Eurasierbladet. 

 

§ 11 Arbetshelg för styrelse och kommittéer 

Varje klubb måste ha en arbetsbeskrivning. 

Förslag på en arbetshelg till hösten där vi tillsammans med alla kommittéer kan arbeta fram 

denna arbetsbeskrivning. 

Fundera på var och när till nästa möte. 

 

§ 12 Inköp av nya böcker i föreningsteknik 

Tomas kollar upp och köper in ny upplaga till alla i styrelsen som en lånebok. 

 

§ 13  Övriga frågor 

Malin föreslår för redaktionen en artikel angående vad som får skrivas i köpekontrakt, då det 

finns människor som köpt en hund med tillägg i köpekontrakten vilket inte är tillåtet enligt 

SKKs grundregler. Kan vara bra att ta upp i tidningen och upplysa om. 

 

§ 14  Nästa möte 

Telefonmöte torsdag 9/4 kl.19.00. 

 

§ 15  Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl.20.45. 

 

 

 

Ordförande                                                  Vid protokollet                                        Justerat 

 

JUSTERAT 
 

 

Marita Carlstedt                                          Emma Nilsson                                   Anna Berggren 

 


