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Styrelsemöte 12 januari 2016 

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

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

Norberg, Marita Nämnd 

Anmäld frånvaro: Matilda Kindstrand 

 

 

§ 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 Malin Jansson. 

 

§ 4 Föregående protokoll 15:16 
Protokoll 15:16 läggs till handlingarna efter genomgång. 

       

§ 5 Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

Distansutbildning föreningsteknik, Tomas har anmält intresse men kursen är full för 

närvarande men står med på lista om ny kurs ska anordnas av SKK. 

Mässbrev, monterhyran betalas av SSUK om klubben skyltar med SSUK´s logga och 

delar ut foldrar. Detta gjordes på både Stora Stockholm och My Dog. 

Påminnelse faktura Moa Persson, Mats hade inte fått den tidigare fakturan, därav 

påminnelse. Den är betald nu. 

 

§ 6 Ekonomi 

 Avtal med kassören 

Tomas skriver ett förslag på avtal med Mats utifrån det gamla avtalet. Vi tittar sen på 

det inför nästa styrelsemöte. 

Från SSUK kom ett mail angående avgifter för domarkonferensen med bristfällande 

redovisning. Borde varit en faktura eller liknande underlag för vad pengarna har gått till. 

Vidarebefordrat till Mats. 

 

§ 7 Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Kommittén arbetar med utvärdering av RAS. Skall vara klart till årsmötet. Kommittén 

skall ha möte i slutet på januari. 

b) Redaktionen 

Inget att rapportera. 

c) Domarkonferenskommittén 

Till dags dato,inget svar på mailet med fråga om ev. förändringar i raskompendiet. 

d) Utbildningskommittén 

Fråga om vad medlemmarna önskar för kurser/utbildning/föreläningar lades ut på 
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Facebook. Få svar, men det som lyfts fram är föreläsning om pälsvård eller massage 

och stretching. 

e) PR- & Infokommittén 

Anna Frisk ordnade färgnyckel och domarkompendie till My Dog. Roll Upsen är dyra 

att skicka fram och tillbaka, förslag att trycka upp 2 st. till att ha till My Dog montern. 

Saker har dock försvunnit när montern packats ihop, som funnits där tidigare. En 

Inventarielista skall upprättas som ska underteckans av de som plockar ner montern 

varje år. Listan ska sen skickas till sekreteraren senaste 2 veckor efter. 

 

Canvastavlor och/eller banderoller till montern. Tomas har kollat upp att banderoller 

kostar omkring 400 kr. Jobbas vidare på efter utställningen. 

 

f) MH- & BPH-kommittén 

Förslag på datum för BPH-dag, 21/5. Emma & Ida bokar det datumet hos Timrå BHK. 

Info i tidning och på hemsida/FB. 

Kommittén har gjort ett förslag på diplom. Lite ändringar behövs. Anna hjälper Emma 

& Ida. Marita har ett förslag på ett äldre diplom som hon skickar till Emma. 

g) Utställningskommittén 

Kommittén hade möte innan jul. Gunilla P-S har varit i kontakt med Orsa Camping. Vi 

är välkomna 2017 och 2018 också. 

Meny & kostnadsförslag från Strandrestaurangen har efterfrågats. Vi får mer 

information framöver. 

 

§ 8 Rasspecialen    

a) Orsa 2016 

Rony Doedjins har efter jul skickat kontraktet åter flera månader efter att kontraktet 

skulle ha varit SvEuk åter. Då vi har försökt få kontakt med honom både brevledes och 

via mail utan svar trodde vi inte att han längre var intresserad. Vi skrev då kontrakt 

med annan domare. Styrelsen beslutar dock att ändå  ha 2 domare 2016 och välkomnar 

även Rony Doedjins. 

Marita kollar med ringsekreterare i närheten av Orsa. 

Förslag på att ha rosetter till alla placerade i resp. klass. Marita kollar upp vilken 

kostnad det skulle bli. 

Malin ordnar lekar & tipspromenad. 

b) Domare Orsa 2017 

En domare är redan tillfrågad. Styrelsen beslutar att tillfråga en domare till. 2017 är 

20-års jubileum för SvEuk. 

c) Domare Orsa 2018 

Funderas på till nästa gång. 

 

§9 Revidering RAS 2017 

Styrelsen börjat titta på detta tillsammans med avelskommittén. På avelskommitténs nästa 

möte skall de disskutera om revideringen. 

 

§10 Årsmöte 2016 

Tomas kontaktar personer från listan SKK har över personer som kan ställa upp som 

årsmötesordförande. Tomas börjar att kontakta den som bor närmast Södertälje. 

Tomas ordnar pappret för direktjustering till årsmötet. 

Emma meddelar Mats med kopia till revisorerna, vilka revisorerna är samt datum för 

årsmötet. 
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Verksamhetsberättelser skall skrivas. Emma meddelar kommittéerna. Skall vara sekreteraren 

till handa senast 14/2. 

Delegater SSUK fullmäktige, ska tillfråga Anna Frisk och Christina Haggren. 

 

§11 Hemsidan 

Koden för att minska spam är inlagd på hemsidan. Emma kontaktar Mats om utbetalning till 

personen som utfört jobbet åt oss. 

 

§ 12 Årets guldeurasier 

Etikett till pokaler måste beställas. Kommittén kollar upp detta. 

 

§13 Utskick av presentkort till förtroendevalda 2015 

Ann-Charlotte och Marita kollar upp detta. Marita N skriver ett tackbrev. 

 

§ 14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 15 Nästa möte 

Telefonmöte onsdag 3/2 kl.19.00 

 

§ 16 Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 21.00 

 

 

 

Marita Carlstedt                                         Emma Nilsson                                     Malin Jansson 

 

 

 

JUSTERAT 

 

 

Ordförande                                                 Sekreterare                                                   Justerare 


