
Protokoll styrelsemöte 2 april 2017  
 

Telefonmöte klockan 19.30  

 

 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande/fastställande av dagordningen 

§3. Val av justerare  

Maja Ärleborg och Malin Jansson 

§4. Föregående protokoll  

Kunde ej ta del av föregående protokoll men vi förväntas ha det till nästa möte.  

§5. Inkomna skrivelser och rapporter  

a) Inkommen post   

Mail inkommet från xx angående valp som ej godkänns som renrasig eurasier av skk. Frågan skickas 

vidare till avelskommittén för att få en större kunskap i ämnet. Detta följs upp så fort vi får rapport 

från kommittén. Vi frågar avelskommittén om de haft mailkontakt med skk. Charli tar kontakt med 

kommittén.  

§6. Ekonomi  

Ordföranden har inte haft någon kontakt med Mats och inte heller fått någon rapport om ekonomin. 

Firmatecknarnas uppgifter skickas till Mats inom kort.  

§7. Kommittéerna  

a) Avelskommittén   

b) Redaktionen   

Marita avgår som ansvarig utgivare. Ny ansvarig utgivare blir Charli Ahl Ludvigsson. 

c) Utbildningskommittén  

Anna Berggren ensam kvar i utbildningskommittén.  Maja Ärleborg tar kontakt med 

Anna Berggren för hon är intresserad av att gå med. Vi ska även lägga ut på 

eurasierklubbens hemsida att vi söker folk till denna kommitté. 

d) PR- & info-kommittén  

Tomas Tegnér, sammankallande, har materialet till Älvsjömontern. Möte önskas med 

styrelsen när tiden närmar sig för denna mässa.  Ansvarig för my dog i Göteborg 

saknas nu efter att Christina Haggren avgått som det. Vi lägger ut på hemsidan att vi 

söker en ny ansvarig.  



e) MH- & BPH- kommittén 

Ida Nordgren har avgått från styrelsen. Nina tar kontakt med Emma Nilsson ifall hon 

ska sitta kvar.  

f) Utställningskommittén  

Mail mottaget att de är i behov av nya tält. 2 domartält och ett partytält är det som 

behövs och kommer att användas när klubben har utställning. Ett kostnadsförslag 

behövs och då kommer ett beslut att tas.  

 

 

g) Dandy Walker kommittén 

11 bärare, 41 är fria av de 52 resultat de har fått in. De fortsätter prata om Dandy 

Walker på uppfödarmötena.  

 

§8. Specialen 2017  

Hans-Åke Spjarne har tackat ja till Mikael Nilsson som domarelev. Han kommer gå bredvid på 

specialen. Vi skriver ut detta på hemsidan som information till utställare.  

De jobbar just nu med sponsring. Programmet är färdigt. Vi bjuder på tårta direkt efter utställningen 

på lördagen. På grillkvällen bjuder klubben på sallad och bröd. Ingen anmälan till detta har inkommit 

ännu. Till workshopen på söndagen har vi fått in en anmälan. Vi hoppas att fler anmäler sig under 

föreläsningen. Vi lägger ut påminnelse på facebook och hemsidan.  Vi söker efter en ny webansvarig. 

Nuvarande sköter det tills vidare men vi söker efter en ny.  

 

§9. Övriga frågor  

Bild och presentation av medlemmarna i styrelsen ska skickas till Camilla. Tryckstopp i tidningen är 

första maj. Adresser till styrelsemedlemmar på hemsidan stämmer inte. Charli tar på sig att se till att 

detta blir rätt.  

§10. Nästa möte  

Datum för nästa möte blir 8 maj 2017 klockan 19.30  

§11. Mötet avslutas  

 

Ordförande          Sekreterare            Justerare  

 

 

Charli Ahl Ludvigsson         Nina Kjellberg                 Maja Ärleborg/ Malin Jansson 


