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Styrelsemöte 17 november 2015 

Telefonmöte kl.19.00 

Närvarande: Marita Carlstedt, Tomas Tegnér, Marita Nämnd, Anna Berggren, 

Ann-Charlotte Lagergren, Camilla Norberg, Malin Jansson 

Anmäld frånvaro: Emma Nilsson 

Frånvaro: Matilda Kindstrand 

 

 

§ 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 sekreterare  

För mötet valdes Anna Berggren som sekreterare.  

 

§ 4  Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Malin Jansson.  

 

§ 5  Föregående protokoll 15:13 samt 15:14 

Protokoll 15:13 samt 15:14 läggs till handlingarna efter genomgång.  

       

§ 6  Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

Ingen inkommen post. 

 

§ 7 Ekonomi 

Dokumentet gick inte att öppna som styrelsen fått av kassören Mats, hänskjuts till nästa möte.  

 

§ 8  Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Camilla Svensson, Sara Ljusterfors och Suzanne Bengtsdotter har avsagt sin plats i avelskommittén 

fr.o.m. årsmötet 2016.  

Sammanställningen från uppfödarmötena redovisades. Marita har blivit tillfrågad av avelkommittén 

om hon kan vara med när de ska träffas ang. utvärderingen av RAS samt om något bör ändras i RAS 

eller inte.  

b) Redaktionen 

Styrelsen godkänner att utöka Eurasierbladet nr 4 2015 med 4 sidor. 

c) Domarkonferenskommittén 

Marita berättade att domarkonferensen som hölls den 17/10 flöt på bra. Under domarkonferensen 

kom det fram att några småsaker skulle kunna ändras i raskompendiet. Om det sker några ändringar i 

raskompendiet önskade vi att få det skickat till oss men det har inte inkommit något från 

domarkonferenskommittén ang. några ändringar.  

 

d) Utbildningskommittén 

Anatomikursen som hölls den 14-15/11 med Moa Persson var väldigt omtyckt. Malin, Marita och 

Anna som var med på kursen berättade lite kort om den. Totalt 15 anmälda, varav 13 st som deltog.  
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e) PR- & Infokommittén 

Sara Ljusterfors avgår ur PR- & infokommittén fr.o.m. årsmötet 2016.  

Rasmonterräkningen till MyDog har inkommit och skickats till kassören.  

Anna Frisk har tagit in offerter på tryck av broschyrer från tre olika tryckerier.  

Vitt: 2955 kr + moms för 500 st fraktfritt till Stockholm.  

Ineko: 2877 kr + moms för 500 st fraktfritt till Stockholm. 

Reklamplaneten: 1700 kr + moms för 1000 st troligtvis + frakt.  

Styrelsen godkänner Reklamplaneten som tryckeri, i annat fall väljs den billigaste av Vitt och Ineko.   

f) MH- & BPH-kommittén 

Hänskjuts till nästa möte. 

g) Utställningskommittén 

Marita kallar till möte i utställningskommittén inför rasspecialen i Orsa 2016.     

 

§ 9  Rasspecialen    

a) Orsa 2016 

Se § 8 g). 

b) Domare Orsa 2017 

Två domare är tillfrågade. En domare är klar, medan vi avvaktar svar från den andra domaren.  

c) Ansökan & domare 2018 

Ansökan om utställning ska senast lämnas in den 31/12. Styrelsen godkänner att på ansökan av 

rasspecialen 2018 ska vara i Orsa. 

 

§ 10 Årets guldeurasier 

Hänskjuts till nästa möte.  

 

§ 11 Hemsidan 

 Mycket skräppost 

Hänskjuts till nästa möte.   

 

§ 12 Övriga frågor 

Tomas berättade lite om föreningsteknikkonferensen som hölls den 15/11 SSUK informerade lite om 

arkivering och om framtida regler som berör arkivering i klubbarna.  

Tomas har skickat ut ett dokument om utställningsverksamheten till övriga i styrelsen.  

 

§ 13  Nästa möte 

Telefonmöte torsdag 3/12 kl. 19.00 

 

§ 14  Mötet avslutas 

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

 

 

 

 

Marita Carlstedt  Anna Berggren   Malin Jansson 

 

 

JUSTERAT 

 

 

  Ordförande       Sekreterare   Justerare 


