
Protokoll 19 november 2017

Telefonmöte kl 19.30

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

Ärleborg.

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

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.

§ 3. Justerare: Nina Klaar

§ 4. Förra protokollet gicks igenom utan anmärkningar.

§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:

1. Meddelande från SSUK om nya 
auktorisationer/exteriördomare. Mailet är skickat vidare till 
utställningskommittén.

2. Från SSUK :s valberedning, ett dokument inför fullmäktige 
2018. Skickat vidare till valberedningskommittén.

3. Från SSUK en lista över nyutbildade handlingdomare. Skickat
vidare till utställningskommittén.

4. Mail från avelskommittén, en sammanställning från 
uppfödarmöten i april 2017. Skickat tillbaka mailet för att 
upprätta en lista över uppfödare och vidarebefordring av 
sammanställningen till dem.

5. Från SSUK ett bildspel från konferensen och några frågor om
medlemshantering via SKK. Malin Nilsson har svarat på 
frågorna till SSUK. 

6. Från SSUK ett erbjudande om arkivering av klubbens 
material och lite information om hur och vad som ska 
arkiveras. Klubbens gamla papper finns hos Yvonne Janzén 



och Maja Ärleborg ska kolla upp om materialet kan komma 
till någon i styrelsen istället för att sedan gås igenom för 
arkivering. 

7. Från SKK en inbjudan till utbildning för fullmäktige- och 
årsmötesordförande 13 januari 2018 i Rotebro. Skickat 
vidare till webmaster för att lägga ut det på hemsidan.

8. Från SSUK en bekräftelse att Eurasierspecialen 2018 är 
ändrad till Tidaholm. Styrelsen är informerad.

9. Inkommit mail från Cissi Bäck att hon vill gärna hjälpa till i 
klubbens arbete. Charli Ahl Ludvigsson har skickat vidare 
mailet till valberedningen och svarar Cissi Bäck att hon är 
välkommen och att vi har lediga platser i flera kommittéer. 

10. Det ska vara en domarkonferens i april 2018. De vill att 
klubben ställer upp med manskap och hundar till detta. 
Charli Ahl Ludvigsson har skickat det till avelskommittén. 

§ 6. Ekonomi: Inget nytt att informera. 

 Årsbudget 2018. Charli Ahl Ludvigsson har bokat in 
telefonmöte med Mats Winchler. 

§ 7. Kommittéerna

a) Avelskommittén: De vill öppna upp sjukdomsregistret för 
nordiska uppfödare. Styrelsen vill att de utvecklar frågan. 
Charli Ahl Ludvigsson kontaktar avelskommittén. RAS-
dokumentet är färdigställt och styrelsen har tittat på det. 
Styrelsen har skickat tillbaka dokumentet till 
avelskommittén för att få svar på några frågor. 

b) Redaktionen: Almanackan, det finns ingen gammal att 
kopiera. Charli Ahl Ludvigsson har bett Camilla Norberg att 
ta fram en offert på att få med den i tidningen. Har inte fått 
det än. Camilla Norberg ställer frågan om julannons. 
Styrelsen tar bilder och skickar till Charli Ahl Ludvigsson. 
Det ska läggas ut på hemsidan och i tidningen om att 
klubben behöver en ny redaktör. Charli Ahl Ludvigsson tar 
det med Camilla Norberg och det ska vara med information 
vad man gör som redaktör och vad det innebär. 

c) Utbildningskommittén: Inget att informera



d) PR- & info-kommittén: Christina Haggren har kollat upp hur 
många infoblad som finns kvar, det är en hel del. Maja 
Ärleborg ska sätta ihop ett infoblad för uppfödarna där det 
framgår information om att kunna ge valpköpare en 
valpgåva, ett medlemskap i klubben. 

e) Utställningskommittén: Det behövs en andra domare på 
Eurasierspecialen 2018. Charli Ahl Ludvigsson tar det med 
Kicki Svalin. 

§ 8. Årsmöte 2018: Charli Ahl Ludvigsson ska ta kontakt med 
Studiefrämjandet och boka lokal till årsmötet. 

§ 9. Eurasierspecialen 2018; En andra domare behövs och Charli 
Ahl Ludvigsson tar det med Kicki Svalin. 2019; Det är bokat 
Västervik och godkänt av SKK. Måste kontraktera domare. Charli 
Ahl Ludvigsson tar det med utställningskommittén.  2020; 
Anmälan måste lämnas in för Tidaholm senast 171231. Charli Ahl 
Ludvigsson lämnar in ansökan. 

§ 10. Övriga frågor: Webbansvarig vill veta namn på personer som
tillkommer och avgår så att mailen kommer rätt. Charli Ahl 
Ludvigsson kontaktar webbansvarige. 

§ 11. Nästa möte 17/12 kl 19.30

§ 12. Mötet avslutas kl 21.10

Ordförande
Sekreterare

Charli Ahl Ludvigsson Malin 
Nilsson

Justerare

Nina Klaar




