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Styrelsemöte 10 juni 2015 

Telefonmöte kl.19.00 
Närvarande: Marita Carlstedt, Emma Nilsson, Anna Berggren, 

Malin Jansson, Ann-Charlotte Lagergren, Tomas Tegnér, Marita 

Nämnd, Matilda Kindstrand 

Anmäld frånvaro: Camilla Norberg 

 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande /fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes med tillägg av § 13 Aktivitetshelg södra Sverige, 

samt ändrat efterföljande paragrafnummer. 

 

§ 3  Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Marita Nämnd. 

 

§ 4  Föregående protokoll 15:06, 15:07 samt AU-beslut 15:02 
Protokoll 15:06, 15:07 samt AU-beslut 15:02 läggs till handlingarna efter genomgång. 

 

§ 5  Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

All inkommen post är vidarebefordrad till styrelsen och berörda i kommittéer för information. 

 

§ 6 Ekonomi 

Mats påminner om att vi ska använda oss av klubbens reseräkning. Påminner alla 

förtroendevalda om det. Namn, adress, personnummer och telefonnummer skall finnas med 

vid utbetalning av ersättningar. 

 

§ 7  Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Uppfödarmöten 26-27 september på 4 olika platser. Inbjudan i tidning och på hemsida. 

Camilla Svensson har anmält sig till ”grundutbildning för avelsfunktionärer” 10-

11/10-2015. Styrelsen godkänner detta. 

b) Redaktionen 

Tidningen är skickad till tryck.  

LH tryck har skickat en offert: 10312 kr, 100 ex. kostar 325 kr extra vid samtidig 

produktion vilket blir ungefär samma summa, fast för färre ex, som vi betalar idag. 

Idag har vi Trosa tryckeri och betalar 10724 kr för 576 ex. Marita pratar med 

redaktionen, om de tycker att det är okej säger styrelsen ja till att testa LH tryckeri. 

c) Domarkonferenskommittén  
Styrelsen beslutar att Emma skickar ut denna text till kommittén: Svenska 

Eurasierklubbens styrelse vill meddela att vi i god tid innan konferensen vill få ta del 

av den färdiga powerpointpresentationen rörande vår ras och ev. annat material i sin 

helhet för godkännande. Vi vill även ha en lista på de hundar ni önskar ha med på 

domarkonferensen så snart dessa är utplockade för slutgiltigt beslut av styrelsen då det 



Protokoll 15:08                                                                                                                          Sida 2 av 3 

 

är vi som är ansvariga för rasens presentation. 

d) Utbildningskommittén 

 Madelene Svensson avgår: Styrelsen har tagit del av Madelenes mail. 

Anna har varit i kontakt med Moa Persson och hon tyckte att styrelsens förslag att 

vi samlar ihop lite olika typer av eurasier istället för att varje deltagare tar med sin 

egen hund. Marita ordnar detta. 

e) PR- & Infokommittén 

Emma och Marita kollar igenom vilka som vill vara kvar. En ny sammankallande i 

kommittén måste utses. 

f) MH- & BPH-kommittén 

Under eurasierhelgen i Orsa var Ulla Andersson, BPH-beskrivare, inbjuden att hålla 

föredrag om BPH. 42st deltog. 

g) Utställningskommittén 

Ett utvärderingsmöte skall snart hållas. 

 

§ 8  Ny kassör från januari-16 

Som tidigare nämnts har Mats meddelat sin avgång, detta sker efter årsbokslutet i januari -16. 

Vi måste fundera på en ny kassör. 

 

§ 9  Rasspecialen    

a) Utvärdering Orsa 2015 

Långt att gå från parkeringen för de som inte bodde på campingen. Detta kan vi prata 

med campingen om, så kan de släppa in dessa. 

Marita har pratat med Reene om campingplatserna under helgen: tanken var att vi 

skulle få stå kvar tills utställningen var slut på söndagen och det skulle inte vara några 

problem. Stugorna var svårare i och med att de vill hyra ut dem, men vi får föra mer 

diskussion med dem om detta framöver. 

Fakturan stämde inte enl avtalat innan. Marita tar kontakt och ordnar detta så det blir 

rätt. 

På buffén var vi 87st. Och på medlemsmötet/BPH-föreläsningen 42 st. 

Resultatlistor, kritiklappar samt kataloger skickade till Eva Andersson på SSUK den 

29/5. 

Ny rutin angående internetanmälan till utställning: varje anmälan skall få en 

bekräftelse via mail av den som mottager anmälan. Text om detta skall läggas till på 

hemsidan. 

Det finns en stor och två mindre dalahästar kvar. Ingen text på dessa så de kan 

användas nästa år. 

Marita har skickat ekonomisk redovisning till Mats Winchler. 

Det var 76 st. anmälda hundar och 72 st. som deltog. 

Lekarna och tipspromenaden under lördagen var uppskattade. 

Se även bilaga. 

 

b) Domare Orsa 2016 

Styrelsen beslutar att tillfråga Annica Ulltveit-Moe och Espen Engh. Kicki Svalin får i 

uppdrag att tillfråga dem. 

 

c) Domare Orsa 2017 

Karin Vorbeck har tackat ja till att döma 2017. Kontrakt skall skrivas. 

Paul Silder skall tillfrågas. 
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§ 10 Årets guldeurasier 

Årets guldeurasier har klubben haft förut och styrelsen funderar på att återinföra detta. Det 

kan vara bra att dela upp det i årets utställningseurasier och årets arbetande eurasier. Styrelsen 

funderar på om man kan utse en person som vill hålla i detta, att ha hand om uträkningen av 

poäng m.m. 

Styrelsen beslutar att vi gör ett försök och ser om det finns något intresse av någon att ta på 

sig detta. 

Emma lägger ut en blänkare om detta på hemsidan och Facebook. 

 

§ 11 Klubbartiklar - profilkläder, broschyrer 

Test t-shirtarna blev inte bra. Det var inte tryckt på tyget utan det var först gjort ett tryck som 

sedan värmdes på. 

Styrelsen beslutar att kontakta några olika företag för offerter. 

 

Finns endast 26 st. kvar av klubbens broschyrer. Tomas kollar med Ylva, Marita kollar med 

Anna och Emma kollar i protokollen, var originalet finns. 

 

§ 12  Arbetshelg för förtroendevalda 

Styrelsen har tagit upp detta och tittar på detta i slutet av året inför nästa år. 

 

§ 13 Aktivitetshelg södra Sverige  

Emma kontaktar Sally och kollar av. 

 

§ 14 Övriga frågor 

Emma tog upp att hon sett att Helena Bohman ordnat med BPH-beskrivning för eurasier. 

Emma frågar Helena om hon vill lägga ut text om detta på klubbens hemsida samt Facebook. 

 

§ 15  Nästa möte 

Telefonmöte tisdagen 7/7-2015 kl.19.00  

 

§ 16  Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 21.10. 

 

 

 

 

Ordförande                                           Vid protokollet                                           Justerat 

 

 

JUSTERAT 
 

 

Marita Carlstedt                                     Emma Nilsson                                      Marita Nämnd 

 


