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Styrelsemöte 14 september 2015 

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

Anna Berggren, Camilla Norberg, Marita Nämnd, Ann-Charlotte 

Lagergren, Malin Jansson 

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 med tillägg av § 10 Årets Guldeurasier, samt ändrat 

efterföljande paragrafnummer. 

 

§ 3 Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Malin Jansson. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Protokoll 15:10 läggs till handlingarna efter genomgång. 

      

§ 5 Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

-SSUK´s uppfödarkonferens 14/11: läggs ut på hemsidan. 

-Inbjudan rasklubbars styrelse från SSUK 15/11: Tyvärr krockar detta datum med 

SvEuk anatomikurs då flertalet i styrelsen ska detlaga på kursen. Tomas Tegner åker. 

Emma frågar Matilda Kindstrand. Emma anmäler efter att hon kollat med Matilda. 

-Inbjudan föreningsteknik SKK: Emma frågar om det kommer någon fortsättningskurs 

eller om denna kurs är olik den förra och kan passa ändå. Styrelsen beslutar att Emma 

får anmäla om hon vill gå. 

-Inbjudan Avelskonferens SKK 22/11: läggs ut på hemsidan 

-Webbhotell och domännamn, brev från SSUK: Emma kollar upp. Om det inte 

stämmar ändrar Emma enligt de regler som skall gälla enligt SSUK. 

Övrig inkommen post tas upp under de kommittéer som berörs. 

 

§ 6 Ekonomi 

Summa tillgångar 6/9: 191 227 kr. 

 

§ 7 Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Styrelsen går igenom anteckningarna från kommitténs möte.  

Fråga från NEK ang hälsoregistret: Emma frågar Daniel som hjälpt oss med registret 

hur han gick tillväga så vi kan återkomma till Norsk Eurasierklubb. 

Uppfödarmötena i september: Det blir telefonmöte där det är för få anmälda. 

Veterinärintyg: Emma kollar med Madde A om vi fått in några veterinärintyg som 

skall läggas in i hälsoregistret. 

Text om att rapportera in sjukdomar, Marita kollar med Avelskommittén. 
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b) Redaktionen 

Tidningen skickades till tryckeriet i måndags. 

Pliktexemplar skall enligt lag sparas. Det är tryckeriets uppgift att skicka dessa 

exemplar. Tryckeriet har missat att skicka in några nummer av tidningen. Marita 

svarar. 

Styrelsen beslutar att 3 exemplar av varje nummer skall sparas varav ett måste vara 

kvar i klubbens ägo. Dessa skall sparas hos sekreteraren. Marita meddelar. 

c) Domarkonferenskommittén 

17/10 är domarkonferensen. 

d) Utbildningskommittén 

Emma frågar Mats om han kan skicka ut faktura angående anatomikursen via mail. 

Infobrev skrivs av Emma & Anna – Marita skall få ta del av det innan det skickas ut. 

e) PR- & Infokommittén 

Monter Stora Stockholm – Emma ber Sara Ljusterfors anmäla montern, Emma 

kontaktar kassören ang. betalning. 

Utskick ang. att fortsatt vara kvar i kommittén. Inget svar har inkommit från Susanna 

Söderberg och Lena Frisk. Styrelsen anser att då dessa personer inte har svarat så har 

dom säkert inget intresse i att vara kvar i kommittém, styrelsen plockar nu bort dessa 

från kommittén och ändrar på hemsidan. 

Emma skriver en lista över de som tackat ja och skickar till Marita. 

Funderar över vem som kan vara ny sammankallande. 

-Originalet till rasbroschyren finns hos Anna Frisk. Marita kollar om hon har någon 

bättre bild på en av hundarna i brochyren då fotot inte är av så god kvalité. 

f) MH- & BPH-kommittén 

Fram till idag har 3 st. eurasier genomfört MH samt 17 st. BPH. 

Mail från Norge angående önskeprofil. Kommittén tittar på detta framöver då det 

heller inte finns någon sådan i SvEuk. Emma och Ida svarar Norge att vi inte har 

någon önskeprofil i nuläget. 

g) Utställningskommittén 

Inkommen post – Utbildning av CUA. Inget behov i nuläget. – SmÖKK inbjudan 

samarrangemang utställning 2018. 

 

§ 8 Rasspecialen    

a) Domare Orsa 2016 

Rony Doedijns har tackat ja till att döma. Kontraktet är skickat men vi har ej fått det 

tillbaka. Emma mailar och frågar om kontraktet kommit fram. 

Kontrakterar en domare och om det blir fler än 80 anmälda flyttas valparna till en 

annan domare. 

b) Domare Orsa 2017 

Marita skickar ett brev och frågar.. 

2017 är det 20-års jubileum. 

 

§ 9 Aktivitetsträff Skåne höst 2015 

Tyvärr lågt deltagarantal. Till nästa år bör träffen kanske hållas i samband med en utställning. 

Vi frågar om text och bild från träffen till tidningen. 

 

§ 10 Årets Guldeurasier 

Kollar runt hur andra klubbars poängsystem ser ut. Tas upp på nästa möte. 

Några har anmält intresse att hålla i poängräkningen. 
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§ 11 Övriga frågor 

SKK Play för uppfödare – Emma lägger ut länk på hemsidan. 

 

§ 12 Nästa möte 

Telefonmöte tisdag 13/10 kl.19.00 

 

§ 13 Mötet avslutas 

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

 

 

 

Marita Carlstedt                                 Emma Nilsson                                      Malin Jansson 

 

 

 

JUSTERAT 

 

 

Ordförande                                           Sekreterare                                               Justerare 


