
Protokoll 28 oktober 2017

Möte i Stockholm

Närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Christina
Haggren, Malin Nilsson, Nina Klaar, Maja Ärleborg.

Ej närvarande: Emélie Gustafsson, Camilla
Norberg, Eva Ohlsson (fadder).

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.

§ 3. Justerare: Christina Haggren

§ 4. Förra protokollet gicks igenom utan anmärkningar.

§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:

1. Inbjudan från SSUK till CUA kurs. Det finns ingen som är 
intresserad av att gå den i dagsläget. 

2. Presentation om en nyanställd på SKK´s kansli. Styrelsen är 
informerad och informationen har skickats vidare till 
utställningskommitten av Malin Nilsson.

3. Från SKK, ang regelrevidering av regler för lydnad. Styrelsen
informerad.

4. Information från Svenska Brukshundsklubben hur 
återbetalning hanteras beroende på hur en anmälan är 
betald. Styrelsen informerad.

5. Information från Svenska Brukshundsklubben hur man går 
tillväga när man planerar en utbildning via 
Brukshundsklubben. Styrelsen informerad.

6. Från SKK, dags att nominera årets bragdhund. Styrelsen 
informerad.

7. Från SSUK, ett detaljerat program för föreningskonferensen 
12/11. Eventuellt ska Maja Ärleborg deltaga. 



8. Från SKK, förfrågan om eldsjäl i utställningsverksamheten. 
Mailet skickat vidare till utställningskommittén.

9. Inbjudan till Rasklubbstorget på MyDOG 2018. Anmälan är 
inskickad.

10. Information från SSUK att de sponsrar alla rasklubbar 
med monterhyran på rasklubbstorget My DOG 2018. 

11. Charli Ahl Ludvigsson har fått mail från Helen Tobin att 
hon avsäger sig platsen i Pr & Info-kommittén och även 
medlemsskapet i Eurasierklubben. 

12. Mariette Styrenius ställer fråga om danska 
hälsoregister. De säger att man måste gå genom klubben. 
Charli Ahl Ludvigsson har ställt frågan till avelskommittén 
och svaret är att det bästa är att det går igenom en dansk 
uppfödare. 

13. Svar från SSUK ang ärendet med Maja Ärleborg. De 
kommer inte att agera och det är nu avslutat. 

14. SSUK om Raskompendiet. Anette Essman har fått tag på 
det.

15. Mail från Tomas Tegnér ang Rasmonter Stockholm. Han 
har montersaker och undrar vad han ska göra med dem. Han 
fick frågan och han tar hand om det tills nästa år. 

§ 6. Ekonomi: Rapporten ser bra ut. 

 Årsbudget 2018. Innan styrelsen kan lägga budget för 2018 
så vill vi klargöra vissa poster. Charli Ahl Ludvigsson 
kontaktar Mats Winchler.

§ 7. Kommittéerna

a) Avelskommittén: De saknar originalet för färgnyckel och 
domarkompendium. Malin Nilsson skickar en fil till 
avelskommittén. Lösenord ska bytas rutinmässigt när det är
nya medlemmar i kommittén. Styrelsen skriver in det i 
riktlinjerna. De gamla kritiklapparna innehåller mycket info. 
Enligt styrelsen så ska de sparas hos avelskommittén för att
få fram och utveckla rasen. Uppfödarmötenas 
sammanställning kommer att läggas ut i Eurasierbladet nr 4.

b) Redaktionen: En fråga har inkommit om vi ska utöka nr 4 
med 4 sidor. Det skulle kosta 15 730 kronor, ca 3000 kronor 



mer än normalt nummer. Styrelsen beslutar att vi utökar nr 
4 med 4 sidor. Charli Ahl Ludvigsson svarar redaktionen. 

c) Utbildningskommittén: Inget att informera

d) PR- & info-kommittén: Inget att informera. Charli Ahl 
Ludvigsson har inte fått svar om infoblad. 

e) Utställningskommittén: Har fått två nya medarbetare Cathy 
Baudeau och Gisela Wallin. Christina Haggren har avgått. 
Byta utställningsplats för 2018 ska Charli Ahl Ludvigsson 
skicka det till tävlingsansvarig på SSUK, Eva Andersson. Ang
rekrytering till utställningskommitté i norr inför utställning 
2019, så delegerar styrelsen det till utställningskommittén. 
Styrelsen uppmanar utställningskommittén att göra 
riktlinjer och lathundar för arbetet i utställningskommittén. 
Plats för utställning i norr får bestämmas efter ny kommitté 
bildats i norr. Utställningen 2020 är i Hökensås, Tidaholm. 
Styrelsen skickar in ansökan. Styrelsen ger 
utställningskommittén i uppdrag att ta fram förslag till 
domare till Eurasierspecialen 2019 som styrelsen sedan 
kontrakterar. 

§ 8. Årsmöte 2018: Inkommit att lokaler kan lånas kostnadsfritt 
från Studiefrämjandet. Preliminärt förslag på att mötet hålls i 
Jönköping  4 mars 2018. Alla i styrelsen tittar efter lokal.

§ 9. Eurasierspecialen 2018, 2019, 2020: Avhandlat under 
utställningskommittén. 

§ 10. Övriga frågor: Inga

§ 11. Nästa möte 19/11 kl 19.30

§ 12. Mötet avslutas 

Ordförande
Sekreterare



Charli Ahl Ludvigsson Malin 
Nilsson

Justerare

Christina Haggren


