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1997

Styrelsemöte 17 september 2014 

Telefonmöte kl.19.00 

 

Närvarande: Marita Carlstedt, Emma Nilsson, Anna Berggren, Tomas Tegnér, 

Carina Larsson 

Frånvarande: Susanna Söderberg, Kerstin Ceasar 

Ej anmäld frånvaro: Anna Thalin, Nina Enlund 

 

 

§ 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 Anna Berggren. 

 

§ 4  Föregående protokoll 14:12 

 Protokoll 14:12 läggs till handlingarna efter genomgång. 

 

§ 5  Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

All inkommen post är vidarebefordrad till alla i styrelsen och berörda i kommittéerna för 

information. 

 

§ 6 Ekonomi 

Hänskjuts till nästa möte. Emma meddelar kassören datum för nästa möte. 

 

§ 7  Kommittéerna 

a) Avelskommittén 

Marita påminner avelskommittén om att utvärdering av RAS skall göras samt att de 

skall anordna ett uppfödarmöte liknande det som var i februari (på flera orter).  

Blanketten för inrapportering av sjukdomar håller Marita på att göra om till en pdf. 

b) Redaktionen 

Redaktionen kan behöva hjälp av någon som tycker om att skriva. Styrelsen funderar 

på ifall de känner till någon person som kan passa. 

c) Domarkonferenskommittén 

Tomas & Marita närvarade på kommitténs möte. Det gjorde också Carina Lundgren 

från SSUK. 

Efter påminnelse har kommittén skickat kompendiet till styrelsen idag 17/9. 

Medlemsmötet den 20/9 med presentation av kompendiet. Marita & Tomas närvarar 

från styrelsen. 

d) Utbildningskommittén 

Inget nytt att rapportera. 

e) PR- & Infokommittén 

Inbjudan för monter på Älvsjömässan har kommit. 500kr kostar det att medverka. 

Styrelsen beslutar att kommittén får anordna monter under mässan. Emma kontaktar 
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Sara Ljusterfors och meddelar att hon kan anmäla. 

Christina Haggren har kontaktat Marita angående monter på MyDog i Göteborg 2015. 

Hon kan tänka sig att ansvara för montern. En monter där kostar 595kr/4 dagar. 

Styrelsen beslutar att det blir en monter där också. Marita meddelar Christina Haggren 

att hon kan anmäla en monter till MyDog. 

Almanackan 2015: Marita har fått offert från Malung (se bilaga). Det kostar 750kr + 

moms för originalframställning av almanackan. Sara Ljusterfors kan göra detta så 

slipper klubben den kostnaden. Övriga priser se offert. Priset vid försäljning blir 110kr 

plus porto. 

f) MH- & BPH-kommittén 

Carina sammanställer och skickar in så det kommer med i julnumret av Eurasierbladet. 

 

§ 8  Hemsida – Facebooksida 

Emma och Marita arbetar vidare med hemsidan. 

 

§ 9  Rasspecialen    

a) Orsa 2015 

Kontrakt från Marja Talvitie har kommit till Leena Korpi. Tomas tar emot detta på 

medlemsmötet 20/9.  

Ringsekreterare: Rigmor och Elisabeth som arbetat som ringsekreterare under många 

av våra specialer har meddelat att de gärna ställer upp 2015 också. Styrelsen beslutar 

att skicka en inbjudan till dem. 

Marita kontaktar några ringsekreterare närmre Orsa, behövs två till. 

Ändringen av utställningsplats skulle skickas in på en blankett via snigelpost enligt 

SKK. Marita & Emma ordnande så blanketten skickades in i början av september. 

b) Orsa 2016 

Marita har skickat en domarförfrågan till Tyskland. Tas upp på nästa möte. 

  

§ 10 Utvärdering av aktivitetshelg Öland 6-7 september 2014 

Att ha i åtanke inför nästa gång: 

 Charlotte Barvestad gick inte att få tag i, för bokning av telefon. Många hade provat 

att nå henne utan framgång. Det hade kunnat annonserats ett alternativt nummer eller 

mailadress på hemsidan. 

 Det fanns ingen information om att allting var stängt på campingen. Detta kunde ha 

skrivits ut i inbjudan alt. schemat. 

 

I övrigt en lyckad helg med roliga aktiviteter och uppskattad gemensam middag, samt ett 

strålande väder. 

 

§ 11 Hälsoregistret 

När den nya hemsidan är upplagd, kommer även hälsoregistret att komma igång. 

 

§ 12 Välkommen valp broschyr 

Marita påminner Susanna om att hon skulle skriva om klubbens historia. 

Marita har börjat att skriva och ett förslag presenteras på nästa styrelsemöte. 

 

§ 13  Övriga frågor 

Emma skall kontrollera att adressen till MH- & BPH-kommittén fungerar då en medlem hört 

av sig till Marita efter att ha försökt att få kontakt flera gånger. 
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§ 14  Nästa möte 

Telefonmöte torsdag 16/10 kl. 19.00 

 

§ 15  Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.05. 

 

 

 

 

Ordförande                                            Vid protokollet                                            Justerat 

 

 

JUSTERAT 
 

 

Marita Carlstedt                                       Emma  Nilsson                                    Anna Berggren 

 


