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Styrelsemöte 16 juli 2015 

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

Ann-Charlotte Lagergren, Camilla Norberg, Malin Jansson, Anna 

Berggren, Marita Nämnd, Matilda Kindstrand (ansluter vid § 6) 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Godkännande/fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes med tillägg av § 9 Höstträff södra Sverige, samt 

ändrat efterföljande paragrafnummer. 

 

§ 3 Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Malin Jansson. 

      

§ 4 Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

All inkommen post är vidarebefordrad till styrelsen och berörda i kommittéer för information. 

 

§ 5 Ekonomi 

Styrelsen går igenom den ekonomiska rapporten från kassören, summa tillgångar 30/6-15 är 

177769 kr. 

Emma ber Mats om en ekonomisk rapport över utställningen. 

 

Matilda Kindstrand ansluter. 

 

§ 6 Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Inget att rapportera. 

b) Redaktionen 

Inget att rapportera. 

c) Domarkonferenskommittén 

Ingen respons på mailet som styrelsen skickade till kommittén efter förra 

styrelsemötet. 

d) Utbildningskommittén 

Inget att rapportera. 

e) PR- & Infokommittén 

Anna Frisk har originalet till broschyren. Styrelsen beslutar att byta ut bilden på 

baksidan då kvalitén på den bilden är dålig. Marita ber Anna Frisk att kolla upp hur 

mycket det kostar att trycka upp 500 exemplar av broschyren. 

f) MH- & BPH-kommittén 

Styrelsen funderar på att lägga ut film på hemsidan från när eurasier gör BPH resp. 

MH. 

Kommittén får i uppdrag av styrelsen att ta fram statistik på hur många som gjort MH 
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resp. BPH i år. Detta skall göras innan nästa möte. 

g) Utställningskommittén 

 Irja Tegnér avgår: Irja har meddelat att hon avgår. Styrelsen tackar så mycket för 

hennes tid i kommittén. 

Styrelsen behöver fundera på om de vet någon som kan tänkas passa i kommittén då det 

skulle vara bra med fler personer. 

Ett utvärderingsmöte efter specialen har hållits och styrelsen har fått anteckningar från mötet 

som gås igenom. 

 

§ 7 Rasspecialen    

a) Domare Orsa 2016 

Både Annica Ulltveit-Moe och Espen Engh var upptagna. 

            Styrelsen beslutar att tillfråga Rony Doedijns och Carin Åkesson. 

b) Domare Orsa 2017 

Inväntar svar från tyska domare. 

 

§ 8 Årets guldeurasier 

En person har hört av sig och kan tänkas hålla sammanställningen av resultat. Styrelsen tittar 

vidare på detta efter sommarledigheten. 

 

§ 9 Höstträff södra Sverige 

Sally kontaktar någon själv som kan hjälpa henne så hon inte är ensam med att hålla i träffen. 

Styrelsen får försöka hjälpa till att hitta någon om inte Sally kan. 

Ändra infon på hemsidan så att det står att man skall anmäla till Sally. 

 

§ 10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 11 Nästa möte 

Telefonmöte 1/9 kl.19.00.  

 

§ 12 Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 19.55. 

 

 

 

Ordförande                                           Vid protokollet                                           Justerat 

 

 

JUSTERAT 

 

 

Marita Carlstedt                                     Emma Nilsson                                      Malin Jansson 

 


