
Protokoll 17 september 2017

Telefonmöte kl 19:30

Närvarande: Camilla Norberg, Charli Ahl
Ludvigsson, Christina Haggren, Maja Ärleborg,

Malin Nilsson.

Ej närvarande: Emélie Gustafsson, Nina Klaar, Eva
Ohlsson (fadder).

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Dagordningen fastställs

§ 3. Justerare: Christina Haggren och Camilla Norberg

§ 4. Förra protokollet gick igenom och under §5 punkt 3, så har 
Charli Ahl Ludvigsson svarat valpköparen Suneeta Saarinen och 
fått ett nytt svar igen. Det är viktigt med lokalombud och om det 
blir så, så kan Suneeta Saarinen tänka sig att vara lokalombud i 
Stockholm. 

Under §6 så skulle Charli Ahl Ludvigsson ta kontakt med Mats 
Winchler ang swish men det har hon inte gjort än. 

§ 5. Inkommen post

1. Mail från SKK, de har ny adress. Styrelsen informerad.

2. Mail om ev brott mot djurskyddslagen. Maja Ärleborg har 
fått mail, en förfrågan, från Länsstyrelsen. Hon har svarat 
dem hur det hela har gått till och hon läste upp mailet som 
hon skickade till dem. Hon har inte fått något svar än. Charli 
Ahl Ludvigsson har varit i kontakt med SSUK och svaret hon 
fick var att de ska ta upp det och svara oss så snart de kan. 
Styrelsen beslutar att Maja Ärleborg ska vara kvar i 
styrelsen tills vidare. Beslutet grundar sig på att Maja 
Ärleborg har varit öppen med allt från början. Hon tillför 
mycket till styrelsen med sin erfarenhet och vi är få i 
styrelsen och behöver all hjälp vi kan få. Vi avvaktar 



Länsstyrelsens och SSUK:s beslut och tar i så fall nytt beslut 
därefter. 

3. Mail om nya medlemmar från SSUK. Charli Ahl Ludvigsson 
vidarebefordrar mailen till medlemsansvariga Rose-Marie 
Forsberg. Malin Nilsson frågar om man inte kan använda sig 
av de mailen till att skicka ut information om klubben till nya
eurasier-ägare. Charli Ahl Ludvigsson tar frågan vidare till 
PR & infokommittén. 

4. Charli Ahl Ludvigsson har fått återkoppling från valpköparen 
och läste upp mailet. Styrelsen tar upp frågan igen när vi 
träffas. 

5. Susann Engqvist från tidningen Härliga hund meddelar att 
de ska presentera olika raser i tidningen och kommer att 
börja med Eurasier. Tidningen kommer i slutet av september 
med en Eurasierspecial. Information kommer att läggas ut på
hemsidan när tidningen kommer ut. 

§ 6. Ekonomi. Styrelsen har inte fått någon ny rapport från Mats 
Winchler. Maja Ärleborg undrar om det finns några pengar till en 
föreläsning om ögonsjukdomar som klubben kan sponsra med. 
Maja Ärleborg tar reda på kostnader så får styrelsen sedan titta 
på om det går att sponsra helt eller med en summa till detta. 

§ 7. Kommittéerna

a) Avelskommittén: Nytillskott med 6 personer. Anette Essman 
har kontaktat alla och de har tackat ja. De nya personerna 
är följande: Johanna Devert, Elsa Alkelin, Anna-Karin 
Lundberg (Balder-Balder), Suzanne Bengtsdotter (Lovely 
Megan´s), Wiveca Larson (Pine Garden´s), Anette Essman 
( Essmania´s). Styrelsen hälsar dem varmt välkomna.

b) Redaktionen: Tidning nr 3 ska snart ut. Det är 2 st nya 
medlemmar i kommittén: Fanny Rådman och Ariana Carlén. 
Välkomna! Camilla Norberg ska meddela kommittén att hon 
kommer att lämna redaktörsplatsen till förfogande. Hon vill 
inte lämna innan de nya medlemmarna har börjat. Annons 
för eurasieralmanacka kommer i tidning nr 3. Bilder ska 
skickas till Nina Klaar. Information ska komma ut på 
hemsidan. 

c) Utbildningskommittén: Maja Ärleborg kollar upp kostnader 
för en föreläsare och tar kontakt med avelskommittén.



d) PR- & info-kommittén: Charli Ahl Ludvigsson har inte haft 
kontakt med dem, men ska fråga dem om folder till nya 
medlemmar.

e) Utställningskommittén: 

1. Christina Haggren meddelar att de som sponsrade 
Eurasierspecialen vill synas på hemsidan och facebook 
och inte bara i katalogen. 

2. Förslag på att en aktivitetskommitté/grupp ska hålla i 
aktiviteterna under specialen såsom grillkväll, föreläsare 
m.m. Utställningskommittén vill bara hålla i de som har 
med utställningen att göra. Förslag på att alla 
kommittéer + styrelsen hjälps åt vid aktiviteterna. Det är 
ok att utställningskommittén bara håller i utställningen.

3. Eurasierspecialen 2018, byte av plats måste maila SKK 
och SSUK. Domaren har fått inbjudan med fel plats och 
måste få en ny inbjudan. Kicki Svalin har skrivit kontrakt 
med Karin Vorbeck från Tyskland till specialen 19/5 2018. 
Frågan ställdes om det är styrelsen som ska kontraktera? 
Styrelsen måste godkänna det. Frågan ställdes också om 
det ska vara två domare. Maja Ärleborg ska prata med 
Eva Ohlsson, SSUK hur det fungerar bl.a med kostnader 
för resa och boende. Vi måste boka domare för 2019 
snart. Charli Ahl Ludvigsson ringer till Kicki Svalin och 
pratar domare. Det krävs mycket logistik runt en domare 
från annat land. Vi måste söka för utställning 2020 hos 
SKK. Maja Ärleborg ställer även den frågan till Eva 
Ohlsson, SSUK, hur vi ska gå tillväga. 2018 och 2019 är 
ansökningarna klara. 

§ 8. Övriga frågor: Inkommit förfrågan från kommittéerna om de 
kan vara med på styrelsens träff i oktober. Efter lite diskussioner 
så beslutade styrelsen att vi ska träffas själva först och sedan ta 
en ny träff med alla kommittéerna. Till vår träff i oktober enas vi 
om att Stockholm är platsen denna gång. Charli Ahl Ludvigsson 
har kollat upp lite lokaler som är lättillgängliga till flygplatsen. 
Det vi främst ska göra på träffen är att göra upp riktlinjer för hur 
styrelsen ska fungera och lathundar på de olika funktionerna. Vi 
träffas lördag morgon till söndag lunch/eftermiddag. Styrelsen 
avvaktar besked från Charli Ahl Ludvigsson. 



Malin Nilsson har fått en låda med papper och pärmar som ska 
arkiveras. Lådan innehöll även gamla kritiklappar och frågan 
ställdes om de ska sparas eller slängas. Maja Ärleborg ställer 
frågan till Eva Ohlsson, SSUK.

§ 9. Nästa möte blir 171028 i Stockholm.

§ 10. Mötet avslutas kl 21.15.

Ordförande
Sekreterare

Charli Ahl Ludvigsson Malin 
Nilsson

Justerare Justerare

Christina Haggren Camilla Norberg


