
Protokoll 13 augusti 2017

Telefonmöte kl 19:30

Närvarande: Camilla Norberg, Charli Ahl
Ludvigsson, Christina Haggren, Maja Ärleborg,
Malin Nilsson, Emelie Gustafsson, Nina Klaar

Ej närvarande: Yvonne Janzén, Eva Ohlsson
(fadder), Sanna Nord Ekfeldt. 

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Dagordningen fastställs

§ 3. Justerare: Charli Ahl Ludvigsson och Christina Haggren

§ 4. Förra protokollet gick igenom utan anmärkning

§ 5. Inkommen post

1. Charli Ahl Ludvigsson har fått ett mail från Yvonne Janzén att
hon måste lämna posten i styrelsen pga olika orsaker.

2. Mail inkommit om en utbildning i föreningsteknik 170916 i 
Karlstad. Sista anmälningsdag är 18/8. Intressenter 
meddelar Charli Ahl Ludvigsson.

3. Mail inkommit från Suneeta Saarinen, ev valpköpare. Hon vill
veta av styrelsen om det finns lokalombud för valpköpare 
eller något liknande att ta kontakt med inför valpköp. Charli 
Ahl Ludvigsson tycker att varje uppfödare är ett lokalombud.
Maja Ärleborg säger att det är svårt för styrelsen att starta 
upp och utbilda lokalombud eftersom vi är så få i styrelsen 
och att vi bör avvakta med det. Oftast löser det sig självt när
valpköpare tar kontakt med uppfödare och man kan alltid 
hänvisa till Facebook. Charli Ahl Ludvigsson svarar Suneeta 
Saarinen. 

4. Mail från SSUK; Agria rallylydnad cup för ungdomar. Agria 
hoppas att många klubbar vill anordna detta. 



Eurasierklubben har ingen kommitté för detta men det läggs 
ut på hemsidan.

5. Mail från SSUK; Uppdaterade kursplaner för domare i 
rallylydnad. 

6. Information om att reglerna för hundsport revideras vart 5:e 
år.

7. Mail från SKK; Inbjudan har inkommit om rasmontern i 
Stockholm. Inbjudan kom till Tomas Tegnér som avsäger sig 
uppdraget/ansvaret. Hänvisning till Elsa Alkelin, Nina Klaar 
frågar Elsa Alkelin. Maja Ärleborg vill göra ett tillägg 
reflektionsmässigt. De flesta klubbar försöker göra det lite 
roligare med ett tema. Vi har en bredd av färger och vi kan 
absolut förbättra rasparaden och representationen av de 
medverkande.

§ 6. Ekonomi. Mats Winchler har synpunkter på kassahanteringen 
på Eurasierspecialen. Den ekonomiska administrationen var inte 
bra. Han saknar fortfarande protokollet från årsmötet. 

Charli Ahl Ludvigsson ska diskutera med Kicki Svalin att det 
måste vara bättre ordning på kassahanteringen på nästa 
utställning. Det ska finnas en huvudansvarig och en mall för hur 
kassorna ska hanteras. Det är viktigt att det finns en budget för 
utställningen. 

Christina Haggren tar upp frågan om klubben kan ha swish. Charli 
Ahl Ludvigsson kontaktar Mats Winchler angående detta.

§ 7. Kommittéerna

a) Avelskommittén: Inget att meddela.

b) Redaktionen: Charli Ahl Ludvigsson ska kontakta PR-
avdelningen. Tidningen ligger för tryck. Annons 2/9 blir 
gratis om tidningen kommer sent. Kan lägga ut på hemsidan
om fler medarbetare. Camilla Norberg meddelar att hon vill 
avveckla till våren. Priserna för annonserna kommer 
eventuellt att höjas eftersom de är numera i färg. Camilla 
Norberg kontaktar Mats Winchler och hör vad han tycker om
det.

c) Utbildningskommittén: Inget att meddela.



d) PR- & info-kommittén: Tomas Tegnér meddelar att han inte 
vill vara ansvarig för rasmontern i Stockholm. Maja Ärleborg
informerar att hon brukar ge gratis medlemskap i 1 år. Hon 
tycker att klubben borde trycka på att alla uppfödare skulle 
göra det. Kanske om klubben kunde ta fram flyers/folder för 
att kunna delas ut av uppfödarna. Charli Ahl Ludvigsson 
skickar förfrågan till Tomas Tegnér. Tyvärr fick Maja Ärleborg
ingen respons av uppfödarna på den senaste 
avelskonferensen. Hon säger även att det var en uppfödare 
som har varit med på flera avelskonferenser och fick i 
uppdrag att sammanställa de mötena. Den uppfödaren har 
inte fått någon respons alls. Maja Ärleborg kollar upp detta 
lite närmare tills nästa möte.

e) MH- & BPH-kommittén: Kommittén ska upphöra. Nina Klaar 
har skrivit till Camilla Norberg och väntar på svar.

f) Utställningskommittén: Charli Ahl Ludvigsson har haft en 
undersökning på Facebook om Eurasierspecialen 2018. 
Västervik fick flest röster men Charli Ahl Ludvigsson säger 
att det spelar nog ingen roll var man är. Det är alltid några 
som inte tycker att det är bra. Efter lite diskussioner och 
röstning i styrelsen så beslutades det att Eurasierspecialen 
blir i Tidaholm 2018. Intentionen är att försöka få det längre
norrut 2019 och att man kanske kan ta varannat år söderut 
och varannat år norrut. Christina Haggren tar diskussionen 
med utställningskommittén. 

§ 8. Övriga frågor: Tidigare styrelsemedlemmar har fått böcker om
föreningsteknik. De böckerna ska vandra vidare när man inte 
längre är med i styrelsen. Charli Ahl Ludvigsson ska skicka mail 
till de tidigare styrelsemedlemmarna och be dem skicka sina 
böcker. 

Förfrågan om styrelsen kan träffas personligen. Vi försöker 
planera in helgen v43 i Stockholm. 

§ 9. Nästa telefonmöte blir 170917 kl 19:30.

§ 10. Mötet avslutas.

Justerare/Ordförande
Sekreterare



Charli Ahl Ludvigsson Malin 
Nilsson

Justerare

Christina Haggren


