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Styrelsemöte 3 maj 2016 

Telefonmöte kl.19.00 
Närvarande: Tomas Tegnér, Malin Jansson, Emma Nilsson, 

Emelié Gustafsson, Christina Haggren, Nina Kjellberg, Camilla 

Norberg, Yvonne Janzén 

Anmäld frånvaro: Matilda Kindstrand 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Tomas Tegnér 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 Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

 Skrivelse från medlem till avelskommittén 

Styrelsen har tagit del av ett mail mellan en medlem till avelskommittén angående 

att en förtroendevald låtit sin hane para en tik med HD C på en höft. 

Styrelsen diskuterar detta och beslutar om en rekommendation att om en 

förtroendevald tänker genomföra en parning som inte uppfyller 

rekommendationerna i klubbens RAS, meddelar avelskommittén innan parningen 

sker. 

Tomas meddelar avelskommittén om rekommendationen 

Brev inkommit om grundutbildning avelsfunktionärer, detta vidarebefordras till 

avelskommittén. 

 

§ 5 Ekonomi 

Summa tillgångar 11/4-2016, 180162kr. 

 

§ 6 Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Avelskommittén vill gärna bli fler. 

b) Redaktionen 

Inget att rapportera. 

c) Utbildningskommittén 

Moa-kursen, anatomi steg 2, samma anmälningsavgift som förra kursen, 1000 kr. 

d) PR- & Infokommittén 

Inget att rapportera. 

e) MH- & BPH-kommittén 

Inget att rapportera. 

f) Utställningskommittén 

Tomas hämtar programmet i Trosa. 
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§ 7 Hemsida  

Emma får i uppdrag att skapa ett aktivitetsgalleri på hemsidan för att belysa att eurasier är en 

mångsidig ras. Lägger ut på FB en önskan om att få in bilder! 

 

§ 8 Rasspecialen 2016 

 Ämne medlemsmöte 

Klubbens verksamhet blir ämne på årets medlemsmöte. 

Tomas, Emma, Malin och Emelie från styrelsen kommer till Orsa. 

 

§ 9 Aktivitetshelg på Öland 

Eriksöre camping har bytt arrendator och öppnade 29/4. Första helgen i september är bokad 

för SvEuk. Charlotte Barvestad tar 4000kr och kan tänka sig att ställa upp. 

Förslag att ha aktiviteter och tipspromenad på fredag. 

Kostnad beslutas till 125kr/familj för hela helgen. 

Emma tar emot anmälningar. Kollar med Mats om Emma kan få tillgång till PG-kontot för att 

kunna pricka av de som betalat. 

Annons till tidningen behövs. Tomas ordnar den tillsammans med redaktionen. 

Mer information kommer senare när mer är klart. 

 

§ 10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 11 Nästa möte 

Telefonmöte tisdag 7/6 kl. 19.00. 

 

§ 12 Mötet avslutas 

Ordförande Tomas Tegnér tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 19.50. 

 

 

Tomas Tegnér                                        Emma Nilsson                                        Malin Jansson 

 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare   Justerare 

           Malin Jansson




