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Styrelsemöte 3 mars 2016 

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

Marita Nämnd, Malin Jansson, Anna Berggren, Ann-Charlotte 

Lagergren, Matilda Kindstrand 

Frånvarande: Camilla Norberg 

 

 

§ 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 Malin Jansson. 

 

§ 4 Föregående protokoll 16:01, 16:02, 16:03 
Protokoll 16:01, 16:02 samt 16:03 gås igenom och läggs till handlingarna. 

       

§ 5 Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

Ett mail har inkommit till styrelsen från en norsk valpköpare som köpt hund hos en svensk 

uppfödare och är bekymrad över hur hundarna har det. Styrelsen svarar och hänvisar till 

länsstyrelsen. Se bilaga. 

Årsmöteshandlingar inför SSUK-fullmäktige har inkommit. 

Förfrågan ang. att utöka sitt rasregister med eurasier. Klubben svarar ja och Emma mailar 

SSUK vårt svar. 

 

§ 6 Ekonomi 

Summa tillgångar 185863kr. 

Mats har svarat angående avtalet. Avtalet renskrivs och skickas till Mats för underskrift. 

 

§ 7 Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Marita har skickat ett mail till kommittén angående att någon från kommittén måste 

närvara på årsmötet. Ingen respons. Avvaktar tills imorgon. 

b) Redaktionen 

Tidningen skickad på tryck. 

c) Domarkonferenskommittén 

Inget att rapportera. 

d) Utbildningskommittén 

Kommittén har haft ett möte. Eventuellt skall kommittén samarbeta med 

avelskommittén kring avelskonferensen som skall hållas till hösten. 

Boka samma lokal för anatomikursen steg 2 som vi hade bokat i höstas. 

e) PR- & Infokommittén 

Matildas mammas tv-ställ som lånats ut till montern har försvunnit och hon vill ha 
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ersättning. Matilda ordnar så det blir ordentligt nedskriver så att styrelsen har ett 

underlag att ta beslut på. 

f) MH- & BPH-kommittén 

Info angående BPH-dag kommer i tidningen och finns redan på klubbens FB-sida. 

g) Utställningskommittén 

Kommittén skall ha möte efter årsmötet. Aktiviteter under helgen är ordnade. 

 

§ 8 Rasspecialen    

a) Orsa 2016 

Marita Nämnd avvaktar svar från några som kan sköta underhållningen. 

b) Domare Orsa 2017 

Domare har tackat ja, kontrakt skall skrivas. 

c) Domare Orsa 2018 

Två domare tillfrågas för 2018. 

 

§ 9 Årsmöte 2016 

Personer som kan tänka sig sitta i valberedningen behöver tillfrågas. 

Marita frågar Kicki Svalin, Karin Hallgren, Ingegerd Ericsson och Joacim Sandström. 

Tomas frågar Jeanette och Hasse Dyberg. 

Matilda frågar Jenny Kindstrand och Camilla Svensson. 

Ann-Charlotte frågar Linda Hagelvik och Tina Andersson. 

Pokalerna för årets guldeurasier är hos Sara Ljusterfors och de är klara. 

Emma skall påminna på Facebook om att de gärna får skriva ut årsmöteshandlingarna och ta 

med sig dem till mötet. 

Det är 4 stycken som anmält att de kommer. 

 

§10 Hemsidan 

Hemsidan ligger nere efter intrångsförsök. Loopia trodde att vi hade rensat bort alla skadliga 

filer men tyvärr verkar det enda sättet vara att radera allt och börja om från början eftersom 

sidan blev hackad igen. 

Det kommer läggas ut en enklare hemsida under arbetet med den nya. 

Styrelsen beslutar att Daniel Östman får fortsätta hjälpa oss. Ersättning enligt tidigare avtal. 

 

§ 11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 13 Mötet avslutas 

Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.14. 

 

 

 

Marita Carlstedt                                          Emma Nilsson                                    Malin Jansson 

 

 

JUSTERAT 

 

 

Ordförande                                                      Sekreterare                                         Justerare 


